
UCHWAŁA NR 
Rady Osiedla Śródmieście - Wschód 

z dnia 18.05.2019 r. 

RpU/399947/2019 P 
Oat:209"0702  

w sprawie wyrażenia opinii do złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 

projektów dla Osiedla Śródmieście - Wschód 

Na podstawie § par. 5 pkt. 1 i pkt. 11 Statutu Osiedla Śródmieście - Wschód stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr XCII/1685/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. 
w sprawie nadania Statutu Osiedla Sródmieście - Wschód wraz ze zmianami oraz w związku 
z § 10 ust. 2 uchwały nr VI/199/19 z dnia 6 marca 2019 r. Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać  projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 
Rada Osiedla Sródmieście - Wschód 

uchwala, co następuje: 

1. Rada Osiedla po zapoznaniu się  ze złożonymi projektami w ramach Łódzkiego 

Budżetu Obywatelskiego 2019/2020 dla Osiedla Śródmieście Wschód, opiniuje 

pozytywnie następujące projekty: 

S001WS Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, 

miejsce _odpoczynku _dla mieszkańców 

S008WS Nowości w Bibliotece - książki 

S009WS Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Biblioteki 

Miejskiej w Łodzi Filii nr 39 

SOl OWS Remont Przedszkola Miejskiego nr 14 

S02OWS Zakup nowych książek i audiobooków dla czytelników Filii nr 42 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi 

S027WS Zakup nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 44 Biblioteki 

Miejskiej N._Barlickiego _przy _Szpitalu _im. 

S028WS Dwie pracownie komputerowe w XII LO 

S034WS Książka dla każdego! Zakup książek i audiobooków dla Dygresji - 

filia Biblioteki Miejskiej w Łodzi 

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Osiedla. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie 

Rada Osiedla po zapoznaniu się  ze złożonymi projektami dokonała ich analizy pod względem: 

zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców Osiedla; 

pilności wykonania danych zadań; 

z jj"żonego rozwoju terenu osiedla; 
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4) dostępności dla różnych grup społecznych; 

Po dyskusji, Rada Osiedlą  uznała, że pozytywną  opinię  (poparcie dla głosowania i późniejszej 
realizacji projektów) uzyskały projekty wymienione w § 1, uznając je za najbardziej 
adekwathe, służące poprawie warunków życia mieszkańców w najbardziej oczekiwanych 
aspektach oraz sprzyjające rozwojowi Osiedla Śródmieście Wschód. 

Przewodniczący Rady Osiedla 

adoslaw Czerwiński 


