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w sprawie zakupu willzanki kwiat6w Z okazji setnej rocznicy zaslubin Polski z morzem 

Na podstawie § 23 ust.2 Statutu Osiedla Katedralna stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr 
XCIII 1668/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu 
Osiedlu Katedralna z pozniejszymi zmianami, Rada Osiedla Katedralna 

uchwala, co nast~puje: 

§l. . Postanawia zakupic wiqzanki kwiatow z szarfq z okazji setnej rocznicy zaslubin Polski z 
morzem i zlozyc, pod tablica upamiytniajqcq rocznicy, przy ulicy 10 lutego w Lodzi. 

§2 Na zakup wiqzanki przeznacza ze swojego budzetu kwoty 150 zl 

§3. Wykonanie uchwaly powierza siy Zarzqdowi Osiedla. 

§4 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

URZJ\D MIASTA t,ODZl 
DEPARTAMENT POLITYKI SPOlECZNEJ 
Biuro ds. Partycypacji Spotecznej 

o5 -UL- 2020 
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w sprawie wyrazenia opinii sprzedazy lokalu uzytkowego nr US na rzecz 
przetargu , potozonego w todzi przy Piotrkowskiej 85 

Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. B 2 Statutu Osiedla Katedralna stanowiqcego zaJqcznik 
do UchwaJy Nr XCII/1685/10 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w 
sprawie nadania statutu Osiedlu Katedralna z p6zniejszymi zmianami, Rada Osiedla 
Katedralna, 

,. 
 uchwala, co nast~puje: 


§ 1. Opiniuje Pozytywnie wniosek Zarzqdu Loklali Miejskich, Rejon ObsJugi 
najemc6w Nr. 11 nieruchomosci w sprawie sprzedazy lokalu uzytkowego nr US na 
rzecz najemcy 
o Jqcznej powierzchni uzytkowej 13,52 mZ, 

stanowiqcy wtasnosc Gminy, poJozonego w lodzi przy ul. Piotrkoeskiej 85 


§ 2. Wykonanie uchwaJy powierza si~ Zarzqdowi Osiedla. 

§ 3. UchwaJa wchodziw zycie z dniem podj~cia. 

PrzewodniczC\cy Rady Osiedla ,.. 
~ 

URZl\D MIASTA LODZI '\ ;-~~~~JDEPARTAMENT POllTYKI SPOlECZNEJ Jan B zmSl(1Biuro ds. portycypacji Spatecznej 
/j 
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w sprawie wyrazenia opinii sprzedazy lokalu uzytkowego nr U5 na rzecz 
przetargu , polozonego w t.odzi przy Adama Pr6chnika 5 

Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. B 2 Statutu Osiedla Katedralna stanowiqcego zaJqcznik 
do Uchwa~ Nr XCII/1685/10 Ra'dy Miejskiej w todzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w 
sprawle nadania statutu Osiedlu Katedralna z p6zniejszymi zmianami, Rada Osiedla 
Katedralna, 

uchwala, co nastQPuje:
f" 

§ 1. Opiniuje negatywnie wniosek Wydziat Zbywania I Nabywania 
nieruchomosci w sprawie sprzedazy lokalu uzytkowego nr U5 na w drodze 
przetargu 
o tqcznej powierzchni uzytkowej 15,31 m2, 
stanowiqcy wtasnosc Gminy, potozonego w todzi przy ul. Adama Pr6chnika 5 
oznaczonego w obrQbie S-1 , na dzialce nr 146/3 

§ 2. Wykonanie uchwa~ powierza si~ Zarzqdowi Osiedla. 

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Uzasadnienie: Brak informacji na temat Przetargu tj. cena i informacja czy przetarg r otwarty czy zamkni~ty. 

/r-U'I~Z " 'J iJ\ S",I Przewodnicz~cy Rady Osiedla r"!'!" '" l l',.. J T",i,< '. ! \', '"'1\"" 
dz/:; /j 

Xt~),1 q -02- 2020 
~Brzezinski 

URZ.I\D MIASTbD~I!/6L
DEPARTAMENT POUTYKI S~OI:.ECZNEJ 
Biuro ds. Portycypocji Spdecznej 

o5 -UL 2020 
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w sprawie wyrazenia opinii sprzedazy lokalu uzytkowego nr U4 na rzecz 
przetargu, poJozonego w lodzi przy Henryka Sienkiewicza 27 

Na podstawie § 5 pkt 16 lit B 2 Statutu Osiedla Katedralna stanowiqcego zatqcznik 
do Uchwafy Nr XCII/1685/10 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w 
sprawie nadania statutu Osiedlu Katedralna z poi:niejszymi zmianami Rada Osiedla 
Katedraina, 

uchwala, co nasb?puje:,.. 
§ 1. Opiniuje negatywnie wniosek Wydziat Zbywania I Nabywania 

nieruchomosci w sprawie sprzedazy lokalu uzytkowego nr U4 na w drodze 
przetargu 
o tqcznej powierzchni uzytkowej 39,51 m2, 
stanowiqcy wtasnosc Gminy, potozonego w lodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 27 
oznaczonego w obr~bie S-6 , na dziaJce nr 128 

§ 2. Wykonanie uchwafy powierza si~ Zarzqdowi Osiedla. 

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Uzasadnienie: Brak informacji na temat Przetargu tj. cena i inforn:acja czy przetarg 
~ otwarty ciy zarnkni~ty. 

Przewodnicz~cy Rady Osiedla 
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w sprawie wyrazenia opinii w przedmiocie lokalizacji punktow sprzedazy 
napojow alkoholowych 

Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. G Statutu Osiedla Katedralna stanowiqcego zaJqcznik do 
Uchwaty Nr XCI1I1685/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
nadania statutu Osiedlu Katedralna z pozniejszymi zmianami Rada Osiedla 
Katedralna, 

uchwala, co nast~puje:

fA 
§ 1. Opiniuje pozytywnie wniosek 

ETNOCAFE SPOt.KA Z O. O. 

o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych, przeznaczonych do 
spozycia w miejscu sprzedazy 0 zawartosci: . . 

• do 4,5 % alkoholu oraz piwa 
• powyzej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjlttkiem piwa) 

w kawiarni: "ETNO CAFE" . ( URZi\D MIASTA LonZI 
znajdujqcej si~ w todzi przy al. marsz. Jozefa Pilsudsk.'8WJ~Rl\dMENT POLlTY~! SPOlEClNEJ 

-If'(uro s. Portycypacl' SpoJecznej 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si~ Zarzqdowi Osiedla. f" o5 -Ut- 2020 
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

""':f''''I!'flt'''''t1'.'!'o'' . 

L.dz. '" .................... podpis........... .. 
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UCHWAt.A NR 102/10/2020 r '04 -02- 2020 
Rady Osiedla Katedralna I
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w sprawie wyrazenia opinii w przedmiocie lokalizacji punkt6w sprzedazy 
napoj6walkoholowych 

Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. G Statutu Osiedla Katedralna stanowiqcego zatqcznik do 
Uchwaty Nr XCII/1685/1 0 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
nadania statutu Osiedlu Katedralna z p6zniejszymi zmianami Rada Osiedla 
Katedralna, 

uchwala, co nast~puje: 

r 
§ 1. Opiniuje pozytywnie wniosek 

DOMINIK TOKARSKI 
GABRIELA TOKARSKA 
SWIAT PIECZYWA S.C. 

o wydanie zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych, przeznaczonych do 
spozycia poza miejscem sprzedazy 0 zawartosci: 

• do 4,5 % alkoholu oraz piwa 
• powyzej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyj~tkiem piwa) 
• powyzej 18% alkoholu 

w sklepie: "spozyWczym" URZJ\D M~tt~~I<' SPUtl:I.JL"L~".. znajdujqcej si~ w lodzi przy ul. Stefana Jaracza 25 0B~PARldAsMEp~rtycypocii Spo\ecz.ne\ 
lurO • 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si~ Zarzqdowi Osie o5 -UL' LO'lO 

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia, 
L.dz........................ podpis............ . 
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RP~/'Z17'/ZOZO P 
 z dnia 3 luty 2020 r. 
D.h:ZOZO-OZ-04 

w sprawie wyrazenia opinii w przedmiocie lokalizacji punkt6w sprzedazy 
napoj6w alkoholowych 

Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. G Statutu Osiedla Katedralna stanowiqcego zatqcznik 
do Uchwaty Nr XCII/1685/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w 
sprawie nadania statutu Osiedlu Katedralna z p6zniejszymi zmianami Rada Osiedla 
Katedralna 

,. 
 uchwala, co nast.puje: 


§ 1. Opiniuje pozytywnie wniosek 

Palwinder Singh KASHMIR FASHION 

95-200 Pabianice, ul. Ostatnia 19 lok.3 


o wydanie zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych, przeznaczonych do 
spozycia w miejscu sprzedazy 0 zawartosci: 

• do 4,5 % alkoholu oraz piwa 
• powyzej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjCltkiem piwa) 
• powyzej18% alkoholu 

,. w pubie : "THREE WISE MONKEYS" 
znajdujqcej sifi! w todzi przy ul. Piotrkowskiej 120 '~MIAStj\T6DZI

URZJ\D 'fK\ 5POtECZNE~ 
[)J;PAR1AMENl POUl -- Spo\eczne\

§ 2. Wykonanie uchwaty powlerza sifi! Zarzqdowi Osi\3<118(o ds. portycypacl' 

oS 'UI. - 20'lO§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjfi!cia. 
, .. .' 

Ldz.." .................... podpis......... ·· .. 
UHZAl~V " ~ "\ {' 

DF:p,\HTi\;i.. \H~~Z' 
· ••..-(SIHr''' PrzewodniczClcy Rady Osiedla 

~ 9 -02- 2020 .~.' 
I ~ ! 

~~(f(({('c"-

t//f' 
RADel\ rjl~i\ 

(' '/)/1r.~
~Ina Uj,," 

to . ~ () 

~~';
,,0''''/''> ~. 



'-I] £0:.'\ r5- riTA'ST A U) Oil
( [;!':'MlTAMfNl POLITYKI SPOlECZNEJ 
j'h~Olit.t 7~1iU,IllAHIA KOHIAKTAMI ZMIBlKAHCAMI 

UCHWAlA NR 100/10/202[ 04 -02- 2020 

111111 ~1II1111111111'11111III Rady Os jed I a Katedra I na n.1Jlie/ dl. l~rormoCYino.'onC'lloryjnei OkllJll
i 
MilukD~. 

R'Y/IZ177/Z0Z0 P Z dnia 3 luty 2o2Or. ')(HI;<t.. tM~. "I. Pi()lrkow~ka 104 
Dah:ZOZO-OZ_04 L,: J, .... " ......... , 

"-~m""'~~___~_ ~_ .-'-_---'--_.__~_ 

w sprawie wyrazenia opinii w przedmiocie lokalizacji punktow sprzedazy 
napojowalkoholowych 

Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. G Statutu Osiedla Katedralna stanowiqcego zatqcznik 
do Uchwaly Nr XCI1I1685/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w 
sprawie nadania statutu Osiedlu Katedralna z p6zniejszymi zmianami Rada Osiedla 
Katedralna 

uchwala, co nast~puje: r 
§ 1. Opiniuje pozytywnie wniosek 

RESTAURACJA ELiTNA GRUZJA SPOt.KA Z O. O. 

o wydanie zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych, przeznaczonych do 
spozycia w miejscu sprzedazy 0 zawartosci: 

• do 4,5 % alkoholu oraz piwa 
• powyzej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjC\tkiem piwa) 
• pow~zej 18% alko~olu 

w restauracji: "Elitna Gruzja" 
znajdujqcej si~ w todzi przy ul. Stanislawa Wigury 4/6 7,1 

- r n MIASTA {,on, 
u R~~f:NT POLlTVKI spmEcZNE~r § 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Zarzqdowi Osiedl~. D~~~: ds. Partycypocji Sj.lolecznel 

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. o5 -u .. - 'l0'LO 
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w sprawie wyrazenia opinii w przedmiocie lokalizacji punktow sprzedazy 
napojow alkoholowych 

Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. G Statutu Osiedla Katedralna stanowi~cego zat~cznik do 
Uchwaty Nr XCII/1685/10 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie 
nadania statutu Osiedlu Katedralna z p6zniejszymi zmianami, Rada Osiedla 
Katedralna, 

uchwala, co nastqpuje: 
"., 

§ 1. Opiniuje pozytywnie wniosek 

Kamila Tersa 

, , 

o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych, przeznaczonych do 
spozycia poza miejscem sprzedazy 0 zawartosci: 

• do 4,5 % alkoholu oraz piwa 
• powyzej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj~tkiem piwa) 
• powyzej 18% alkoholu 

",,,:,!, jonZ1 

w sklepie spozywczym : "ZABKA" 
znajduj~cej si~ w lodzi przy ul. Wschodniej 74 r 

II 5 'Ut.· 'lO'lO§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si~ Zarz~dowi Osi 

, "l ~ .\ I'I!""'''''' ~ ",§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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Rady Osiedla Katedralna 1~'~c!lrtl.d!.'nfQrmocyj"o-KOnQl,IG,'YiIlIIIOltlluglMilm, a~r:6w 
. r ,;O-,,~G t,!~>., ul PIt'lllllbWAkll 104'I'RPU/IZ17&/ZOZO"" \''''~"\\,111\ "'II'IIP Z dnla 3 luty 2020. ,-_I"~:",:,:,:"~~:::,::'.1E.!!n',~",-~~,,(.,, ..Dat.a:ZOZO-OZ-04 

w sprawie wyrazenia opinii w przedmiocie lokalizacji punktow sprzedazy 
napojow alkoholowych 

Na podstawie § 5 pkt. 16 lit. G Statutu Osiedla Katedralna stanowiqcego zalqcznik 
do Uchwaty Nr XCI1I1685/10 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w 
sprawie nadania statutu Osiedlu Katedralna z p6zniejszymi zmianami Rada Osiedla 
Katedralna 

,. uchwala, co nastqpuje: 

§ 1. Opiniuje pozytywnie wniosek 

IWONA ROGOW5KA 
JOLANTA KAZNODZIEJ 
5TARA 5ZKUTNIA 5. C. 

o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych, przeznaczonych do 
spozycia w miejscu sprzedazy 0 zawartosci: 

• do 4,5 % alkoholu oraz piwa 
• powyzej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyj~tkiem piwa) 
• powyzej 18% alkoholu 

r w PUBIE : ,,5TARA 5ZKUTNIA" 
znajdl)jqcej sit?w lodzi przy al. Tadeusza Kosciusz~~l\D MIASTALO~C~~EJ 

DEPARTAMENT POLITYKI, SPOll • '. . 
. ds Parlycypacl' Spa ecz.nel 

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sit? Zarzqdowi Osiedl1. B,uro . 

u5 uc 2020§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt?cia. 
I' I _I fI*·'" ."'! ..' 

Ldz........................ pod pis.........···· 
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:":i:IW1TAMENT POLITYKI SPOlEClNEJ 

,\'nWl.t lAR!./jIlU,NIA KOH1AI:1AMI 1MIBlkANCAMI 

o4 ~02- 2020UCHWAlA NR 97/10/2020 

Rady OsiedIa Katedra Ina ICcJ'i,,f 01, I.Jor",ot')'lpO'~ChlJl"ryfrlf/ Ollt'uvl MI'!.lh~m.l fW .. .,,, ~~,r;. ul j1 101tiH'W!lllii 1(14II Ill" 11111111 I\\III III IIII III 
RP~/12\74/2020 P Z dnia 3 luty 2020 r. '!;·!~....:.;,;,:;.~:;::.~~!l!IlJk',;,;:.;,;;;,:,;;~,::,;~ 
D.t.:2020-02-04 

w sprawie wyrazenia opinii w przedmiocie lokalizacji punkt6w sprzedazy 
napoj6walkoholowych 

Na podstawie § 5 pkt 16 lit. G Statutu Osiedla Katedralna stanowiqcego zafqcznik do 
Uchwafy Nr XCII/1685/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 25 sierpnia 2010 r, w sprawie 
nadania statutu Osiedlu Katedralna z pozniejszymi zmianami Rada Osiedla 
Katedralna, 

uchwala, co nast,puje: 
~ 

§ 1. Opiniuje pozytywnie wniosek 

Joanna Kowalewska BISTRO 

t.ukasz Kowalewski INFO 

"DRUKARNIA BIS" J. Kowalewska, t.. Kowalewski s. c. 


o wydanie zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych, przeznaczonych do 
spozycia'w miejstu sprzedazy 0 zawartosci: ' 

• do 4,5 % alkoholu oraz piwa 
• powyzej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjC:ttkiem piwa) 
• powyzej 18% alkoholu 

r 
 w pizzerii: "PIZZANOVA" 

znajdujqcej si~ w todzi przy ul. Piotrkowskiej 78 

§ 2. Wykonanie uchwafy powierza si~ Zarzqdowi Osiedla. 

§ 3. Uchwafa wchodzr w zycie z dniem podj~cia. 

{Hiz 1\ 1 " -,dA S'f!\ r • 
DEP!\V~i\M.F.NT pF" , i 

"'ydzl.' p r 

1 9 -01- 'L010 

URZJ\D MIASTA LonZI 

DEPARTAMENT POLlTYKI ErotECZNEJ 

Biuro ds., Portycypocii spolecznej 
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L.dz........................ podpis............... 


PrzewodniczC:tcy Rady Osiedla 
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~HZI\D MiAST./\ fJODZt 
r t; cPM1T.~.Mr: NT POLITYKI SPOlECZN,EJ 
WYDllAt MM/.AOZAHIA kONfAKTAMI ZMIESllANCAMI 

o~ ·g2" 202DUCHWAlA NR 96/10/2020 
Rady Osiedla Katedralna 

OIf:ili.1 ih. Infomlot¥ina·Kcnce!cryjnei OlKfuti Mieszltofi!6w~\\\,\\\\\\\\\\\\\\\~\\\,\ z dnia 3 luty 2020 r. ,·:\-921) U .. !t, vi. Piotrl<ow5~a 104 
RPY'12\13/2020 P lJI. ... 
0.t..:2020-02-04 

w sprawie zaopiniowania wniosku 0 nadanie nazwy uHey 

Na podstawie § 5 pkt.16 lit d Statutu Osiedla Katedralna stanowi~cego zalq,cznik do uchwaly 
Nr XCIIIl66811 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania 
statutu Osiedlu Katedralna z pozniejszymi zmianami, Rada Osiedla Katedralna 

,. 
uchwala, co nastftpuje: 

§l. Opiniuje pozytywnie wniosek Komendanta Wojewodzkiego Policji w Lodzi. W sprawie 
nadania imienia nazwy ulicy dla planowanej drogi publicznej polozonej w Lodzi mic:;dzy 
Tuwima a Traugutta, oznaczonej 2KDD. Proponowana nazwa ulicy "Policji Panstwowej". 

§2. Wykonanie uchwaly powierza sic:; Zarzqdowi Osiedla. 

§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjc:;cia. 
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URZI\D MJASTA LODZI 
OEPARTAMENT POUTVKI SPOtECZNEJ 
Biuro ds. Partycypocii SpoieL..::.nej 
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Rady Osiedla Katedralna 
z dnia 3 luty 2020 r. I C~d.riof ,~, Inf&tl~~mnij'h~lI!iillflllll DbtJiill Mi.tdd/ilw 

9!HJ"A I'mit. 1,1 t>j""~ilwlt.1f 1 M I
lal, 'J;;.; ~'~;~~"'..:.:.:J!i.tiWL~:';';'~i.i.l,;,'j'.!i;i.J. 

w sprawie wykonania pieczl:}tek dis os6b funkcyjnych w Radzie Osiedla 

Na podstawie § 23 ust.2 Statutu Osiedla Katedralna stanowiqcego zalqcznik do uchwaly Nr 
XCIII1668110 Rady Miejskiej w lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu 
Osiedlu Katedralna z p6zniejszyrn zmianarni, Rada Osiedla Katedralna 

.,.. 
~; 

uchwala, co nastf(puje: 

§1. Srodki w wysokosci do 250- zt zaplanowane w § 4300 postanawia przeznaczyc na 
zakup i wyrobienia pieczqtek irniennych w autornacie dla Radnych funkcyjnych Rady 
Osiedla Katedralna 0 tresci : 

1. Kacper Ucinski Przewodniczqcy Zarzqdu Osiedla Katedralna. 

2. Mateusz Karasiewicz Zast~pca Przewodniczqcego Rady Osiedla. 

3. Daniel Szcz~sny Zastypca Przewodniczqcego Zarzqdu Osiedla Katedralna. 

§2. Wykonanie uchwaly powierza siy Zarzqdowi Osiedla. 

§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniern podjycia. fA 
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DfPARTAMENT PO/i[Y'K! SPUtEClNEJ 
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.... t ...... ·: -UR'Zt\ D Mr I\STA f.OnZI 
CEPAfUAMENT POUTYKJ SPOlECZNEJ 

I1'YDIIAt lAU4DlAHIA KOHIAKTAMll MIESlKANCAMJ 
~~ 

UCHWAlA NR 94/10/20iO 04 "02" 2020 
Rady Osiedla Katedral a 

II'Ill'II"'!'"I \ , IIII \'III III Z dnia 3 luty 2020 r il~Jl,jnld!•.I~f~m.oqfll!!'nee.Ilryjnej Oltiiugi Mirukollr6w 
• 9U 926 t 6 ul fJlotrkowska 104 RPW/IZn1lZ0Z0 P 

.,~l:~.:..::.,., . _ ,.~~_pOdf!i~~~:~::.::..::....D.,.:ZOZO-OZ-04 

w sprawie wspol organizacji z PTTK Rajdu "Marzanna" przeznaczonego dla dzieci i 
mtodziety 

Na podstawie § 23 ust2 Statutu Osiedla Katedralna stanowiCj.cego zal/.icznik do uchwaly 
Nr XCUI166811 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania 
statutu Osiedlu Katedralna z p6zniejszymi zmianami, Rada Osiedla Katedralna 

,. 
uchwala, co nast~puje: 

§1. Postanawia wsp6lorganizowac z PTTK Polesie Rajd Marzanna dla dzieci i mtodziezy w 
dniu 21.03.2020. 

§2. Na wsp6lorganizacje rajdu przeznacza ze swojego budzetu z §421O kwoty 600 zL 

§3. Wykol1anie uch'Yaly powierza silt Zarz/.idowi Osiedla. URZAn MT I\STA LO r>ZI "'\ 
DEPARTAMENT POUTVKI ~POi f:(~:'.NEJ 
Siuro ds. Partycypoc ii !;fJO: u ..we:j

§4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 
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Zat~cznik do uchwaly Rady Osiedla Katedralna nr 94/10/2020 z dnia 3 lutego 2020 r. 

1. Zakup kiethasy sl~skiej 24 kg (w porcjach 10112 dkg) 
2. Zakup 200 bulek z przedzialkiem 
3. Zakup duzego keczupu 
4. Zakup duzej musztardy 
5. Zakup 200 taeek jednorazowyeh 
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URZl\D MIASTA t,ODZI 
DEPARTAMENT POLITYKI SPOlECZNEJ 

WYDZIAl ZAR14DlAMIA KoMlAKl~1 ZMIESlKAHCAMI 

UCHWAlA NR 93/10/2020 c~ ·1l2-.2020 . 
Rady Osiedla Katedraln 

\1ll\"III"1m\ \ \ II1\\Ill\ \1\ z d nia 3 luty 2020 r. IOddliM d1.lnlet11l!l!'#lftll.•t!hiil~ttl"l ~1i!1L",1 Mleuh~t6w
934,,111 r&d', ill ~IJ!I~ii*kl!l Ii1~RPU/82169/2020 P 

lit .~,=!::.:' ...... :.; ~.b~~~;.~;.!:.;!_''"'D.t.a:2020-02- 04 

w sprawie uchylania uchwaly Nr 85/9/2020 Rady Osiedla Katedraln z 7 stycznia 2020 

Na podstawie § 23 ust.2 Statutu Osiedla Katedralna stanowi,!cego zalffcznik do uchwaly Nr 
XCIII1668110 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu 
Osiedlu Katedralna z p6zniejszymi zmianami, Rada Osiedla Katedralna 

uchwala, co nastffpuje: 

r §l. Dokonuje siy uchylania uchwaly or 85/912020 Rady Osiedla Katedralna z 7 stycznia 2020. 

§2. Wykonanie uchwaly powierza siy Zarz,!dowi Osiedla. 

§3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 
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H7..I\n MT/diTA f-.Of)ZI" Cfl"ARTAMEIIIT POlllYKI SPOlECZNEJ 
WYDIIAt lAlI~DlAHIA ~ON1A1CTAM' I MIE5lKANCAMI 

UCHWAlA NR 92/10/202 o4 -02· 20Z0 
Rady Osiedla Katedraln 

\1"\\l\\\\\\\\\1\ \11\ \IUI\ \1\ z dnia 3 luty 2020 r. (\rltlrl<IJ ds, IlIlorIll8Mitd"8RfiIlIlllYlflll OIKI8., Mltuhftl6w
RPU/IZ\10/Z0Z0 P ilU·!tIM t~tJ~, I,' tlj~/fIlIl.UII1M 
D.\.:ZOZO-OZ-04 .,~,1,'}':dr:U!.,.... ;; lI!1dUI"'j';HI"'~ 

w sprawie uchylania uchwaly Nr 83/8/2019 w sprawie przekazania srodk6w finansowych na 
zakup toner6w 

Na podstawie § 23 ust.2 Statutu Osiedla Katedralna stanowictcego zalc-lcznik do uchwaly Nr 
XCIlI1668/10 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu 
Osiedlu Katedralna z p6iniejszymi zmianami. Rada Osiedla Katedralna 

~. uchwala, co nastt;puje: 

§1. Dokonuje siy uchylenia uchwafY Nr 83/8/2019 w sprawie przekazania srodk6w finansowych na 

zakup toner6w. 


§2. Wykonanie uchwaly powierza siy Zarzqdowi Osiedla. 


§3. Uchwala wchodzi w zycie z dnicm podjcrcia. 
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UCHWAlA NR 9119/2020 
Rady Osiedla Katedralna 

1111111111111111111111111111111 
RPW/ZZS83S/ZOZO P z dnia 7 stycznia 2020 r. 
Cata:ZOZO-03-Ze 

w sprawie przekazania srodk6w finansowych na zakup toner6w. 

Na podstawie § 23 ust.2 Statutu Osiedla Katedralna stanowi'lcego zal'lcznik do uchwaly 
Nr XCIII 166811 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania 
statutu Osiedlu Katedralna z pozniejszymi zmianami, Rada Osiedla Katedralna 

uchwala, co nast~puje: 

r 
§1. Przeznacza sitr srodki finansowe w wysokosci 500 zl z § 4210 na zakup czterech tonerow: 
czamego, Z6hego, czerwonego i niebieskiego do urz'ldzenia wielofunkcyjnego Samsung 
CLX-318SFN. 

§2. Wykonanie uchwaly powierza sitr Zarzqdowi Osiedla. 

§3. Uchwala wchodzi w :lycie z dniem podjtrcia. 

r 
Przewodniczllcy Rad).' Osiedla 
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