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!Rady Osiedla Srodmiescie - Wschod 13 0 -oe· 2019 
c(,i z dnia 27 sierpnia 2019 roku (is. Ir11 r:;:, 

OUS/lil LICc ;'Jj 
(\26 t.cJd~~ ,.ow~~,~tDg~IJq.' ./1w sprawie przyj-rcia pro.iektu Regulaminu Pracy Rady Osiedla r', 

Srodmiescie - Wschod 

Na podstawie § 12 ust. 11 Statutu Osiedla Sr6dmiescie W sch6d stanowiqcego 
zalqcznik do uchwaly Nr XCI1I168511 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. 
w sprawie nadania statutu Osiedlu Sr6dmieScie Wsch6d z p6zniejszymi zmianami, 
Rada Osiedla Sr6dmiescie Wsch6d 

uchwala, co nastftpuje: 

§ 1. Przyjmuje si~ projekt Regulaminu Pracy Rady Osiedla Sr6dmiescie Wsch6d 

stanowiqcy zalqcznik do uchwaly. 

§ 2. Regulamin zostanie przedlozony do opinii wlasciwym Komisjom Rady Miejskiej 

w Lodzi. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si~ Zarzqdowi Osiedla. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodniczqcy Rady Osiedla 
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Zalqcznik 

do uchwaly Nrl1L4/19 

Rady Osiedla Sr6dmiescie - Wsch6d 

z dnia 27.08.2019 r. 

PROJEKT 

Regulamin Pracy Rady Osiedla Sr6dmieScie ~ Wsch6d 

Rozdzial1. 

Postanowienia og6lne 


§ 1. Rcgulamin Pracy Rady Osiedla Sr6dmiescic - Wsch6d, zwany dalej Regulamincm 
okresla organizacjy wewnytrznq oraz tryb pracy Rady Osiedla Sr6dmieScie - Wsch6d, zwanej 
dalej Radq. 

§ 2. 1. Rada obraduje na posiedzeniach zgodnie z przyjytym planem pracy. 

2. Do form dzialania Rady nalezq r6wniez posiedzenia komisji Rady. 

Rozdzial2. 

Posiedzenia Rady 


§ 3. 1. Posicdzenia zwoluje i przewodniczy im przewodniczqcy Rady Osicdla Sr6dmieScie 
- Wsch6d zwany dalej przewodniczqcym, w miary potrzeb, nie rzadziej niz raz na kwartal. 

2. W przypadku nieobecnosci przewodniczqcego lub z jego upowaznienia zadania 
przewodniczqcego wykonuje zast~pca przewodniczqccgo Rady. 

3. Przewodniczqcy zwoluje posiedzenie, wskazujqc miejsce, daty i godziny rozpocz~cia 
wraz z propozycjq porzqdku obrad, uwzgl~dniajqcq wniesione sprawy przez Zarzqd Osiedla 
Sr6dmiescic - Wsch6d i czlonk6w Rady. 

4. Porzqdek obrad poza sprawami zwiqzanymi z rozpatrywaniem projekt6w uchwal 
winien zawierac: 

1 ) przyj~cie protokolu z poprzedniego posiedzenia; 

2) informacj~ 0 stanie wykonania uchwal Rady oraz dzialalnosci Zarzqdu za okres 
od poprzedniego posiedzenia; 

3) zapytania, wolne wnioski (sprawy r6zne). 

§ 4. 1. 0 posiedzeniu Rady powiadamia si~ w skuteczny spos6b uzgodniony na poczqtku 
kadencji czlonk6w Rady, Zarzqd, Sekretarza Osiedla i Skarbnika osiedla co najmniej na 7 dni 
przed jego terminem, podajqc miejsce, daty oraz godziny rozpoczycia posiedzenia wraz z 
porzqdkiem obrad. 

2. Do powiadomienia 0 zwolaniu posiedzenia dolqcza siy projekty uchwal i inne 
niezbydnie materialy zwiqzane z przedmiotem obrad. 

3. W zwiqzku z proponowanym porzqdkiem obrad przewodniczqcy moze zaprosic 
na posiedzenie przedstawicieli stron zainteresowanych przedmiotem obrad Rady. 
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4. Postanowien ust. 1 i ust. 2 nie stosuje si~ w przypadku posiedzen zwolywanych na 
wniosek ZarZ(Jdu osiedla lub co najrnniej 114 statutowego skladu Rady. 

5. Dopuszcza si~ nast~puj<!ce forrny powiadarniania : 

1) pisernn<! w postaci wydruk6w do odbioru we wskazanej siedzibie Oddzialu Jednostek 
Pornocniczych Miasta Lodzi lub w siedzibie Rady; 

2) elektroniczn<!: 

a) w postaci wyslania stosownej inforrnacji na wskazane przez radnego osicdla konto 
e-rnailowe, 

b) inny powszechnie dost~pny srodek kornunikacji elektronicznej wskazany przcz radnego 
osiedla, jezel i istnieje taka rnozliwosc techniczna. 

3) telefoniczn<! poprzez udost~pnione przez radnych osiedlowych nurnery telefon6w 
do kontaktu. 

6. W przypadku uchybienia przepisorn ust. 1 i ust. 2 Rada rnoze zdecydowac 0 odroczeniu 
posiedzenia, wyznaczaj<!c nowy terrnin jego odbycia. 

§ 5. W przypadku niernoznosci rozpatrzenia calosci spraw zawartych w porzqdku obrad 
podczas jednego posiedzenia, b<!dz z uwagi na przeszkody uniemozliwiaj<!cc wlasciwe 
obradowanie, Rada rnoze zdecydowac 0 przerwaniu posiedzenia i kontynuowaniu 
go w innyrn terrninie, w ci<!gu najblizszych 14 dni. 

Rozdzial3. 

Przebieg posiedzenia Rady 


§ 6. 1. Przewodnicz<!cy otwiera posiedzenie wypowiadaj~c formul~: ..Otwierarn 
(nr posiedzenia) posiedzenie Rady Osiedla Sr6drniescie - Wsch6d". Po wyczerpaniu porz<!dku 
obrad przewodnicz<!cy Rady zarnyka posiedzenie wypowiadaj<!c forrnul~: .Zarnykarn 
(nr posiedzenia) posiedzenie Rady Osiedla Sr6drniescie - Wsch6d". 

2. Po otwarciu posiedzenia przewodnicz<!cy stwierdza kworurn na podslawie tisty 
obecnosci. W razie braku kworurn, przewodnicz<!cy zarz<!dza przerw~ nie dluzsz<! niz 15 
rninut i ponownie sprawdza kworurn. W razie braku kworurn wyznacza nowy terrnin 
posiedzenia w ci<!gu najblizszych 14 dni, zarnyka je. podaj<!c jako przyczyn~ nieodbycia si~ 
obrad - brak kworurn. 

3. Po stwierdzeniu kworurn, przewodnicz<!cy przedstawia Radzie propozycj<; porz<!dku 
obrad, przyjrnuje wnioski dotycz<!ce porz<!dku obrad. 

4. Wnioski dotycz<!ce uchybienia przepisorn § 4 Ust. 1 i ust. 2 zglasza si~ przed 
rozpocz~ciern procedowania porz<!dku obrad. 

5. Przewodnicz<!cy wyznacza protok6lanta, zazwyczaj Sekretarza Osiedla. 

§ 7. 1. Przewodnicz<!cy prowadzi obrady zgodnie z przyj~tyrn porz<!dkiern obrad. 

2. Rada rnoze zdecydowac 0 l<!cznyrn rozpatrywaniu kolejnych punk6w, jesli usprawni to 
prac~ Rady i nie b~dzie rodzilo skutk6w prawnych. 

3. Przewodnicz<!cy udziela glosu wedlug kolejnosci zgloszen. W rarnach repliki 
i sprostowania udziela si~ glosu poza kolejnosci<!. 

4. Zaproszonyrn na posiedzenie osoborn przewodnicz<!cy rnoze udzielac glosu poza 
kolejnosci<!. 
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5. W kazdym momencie posiedzenia przewodniczqcy udziela glosu w sprawie wniosku 
o charakterze formalnym, do ktorych nalez,r 


1) zmiana porzqdku obrad; 


2) stwierdzenie kworum; 


3) ograniczenie czasu wyst/fpien~ 


4) zamkni9cie listy mowcow; 


5) zamkni9cie dyskusji; 


6) glosowanie bez dyskusji; 


7) przerwanie posiedzenia; 


8) ogloszenie przerwy w posiedzcniu. 


§ 8. 1. Przy rozpatrywaniu danego punktu porz/fdku obrad, glos w dyskusji mozna zabrac 
tylko raz, nie dotyczy to prawa do repliki i sprostowania. 

2. Czlonek Rady w przypadku: 

1) zamkni9cia listy mowcow; 

2) zamkni9cia dyskusji; 

3) odebrania glosu; 

moze zlozyc swoje wyst/fpienie na pismie jako zal/fcznik do protokolu z posiedzenia, 
o czym przewodnicz/fcy informuje Rad9. 

3. Przewodniczqcy moze nakazac opuszczenie sali obrad Rady przez osoby spoza Rady, 
ktore swoim zachowaniem zaklocaj/f porz/fdek lub uchybiaj/f powadze posiedzenia. 

4. Jezeli mowca w swoim wystqpieniu odbicga od przedmiotu obrad, tresci omawianego 
punktu porz/fdku obrad, gdy forma lub tresc wystqpienia albo zachowania mowcy zaklocaj/f 
porzqdek obrad lub uchybiajq powadze posiedzenia przewodniczqcy przywoluje go do 
porzqdku mowi/fc "do rzeczy" lub "do porz/fdku". Po dwukrotnym przywolaniu "do rzeczy" 
lub "do porz'}dku" odbiera mowcy glos. 

5. W razie zaklocenia porz'}dku na sali, w ktorej odbywa sity posiedzenie, przewodnicz'}cy 
zarz/fdza przerwy w obradach. 

§ 9. W posiedzeniu Rady winni uczestniczyc CZfonkowic Zarzqdu Osiedla, Sekretarz 
Osiedla oraz Skarbnik Osiedla. 

Rozdzial4. 

Projckty uchwal 


§ 10. 1. Z inicjatyw/f podjycia uchwaly przez Rady mog'} wyst'}pic: 

1) czlonkowie Rady; 

2) Zarz'}d Osiedla. 

Projekt uchwaly powinien zawierac: 

1) tytul; 

2) datty; 

3) projektodawcy; 
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4) podstawt; prawn'! podjt;cia uchwaly; 

5) merytorycznq regulacjt; sprawy byd'lcej przedmiotem uchwaly; 

6) wskazanie wejscia w zycie uchwaly; 

7) uzasadnienie; 

8) opiniy formalnoprawn'! odpowiedniej komorki organizacyjnej Urzydu Miasta l,odzi, jezeli 
projektodawca wYSl'lpil 0 tak'l0pinit:. 

3. W toku przygotowania projektow uchwal pomoc merytoryczn'l oraz prawn,! zapewnia 
Prezydent Miasta Lodzi poprzez Biuro ds. Partycypacji Spolecznej. 

4. Projekt uchwaly, po spclnieniu wymogow okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
przewodnicz'lcy Rady proponuje w porz'ldku obrad. jezeli wplyn'll co najmniej 10 dni przed 
planowanym posiedzeniem Rady. 

Rozdzial5. 

Glosowanie 


§ 11. 1. W glosowaniu bior'l udzial wy1'lcznie czlonkowie Rady. 

2. Uchwaly Rady zapadaj'l zwyk1'l wit;kszosci'l glosow w obecnosci co najmniej polowy 
statutowego skladu Rady w glosowaniu jawnym chyba, ze Statut Osiedla Sn')dmiescie 
W schod stanowi inaczej. 

3. Przewodnicz'!cy rady zarz'ldza imienne sprawdzenie kworum przed glosowaniem, jezeli 
zachodzi przypuszczenie, ze w posiedzeniu uczestniczy mniejsza liczba czlonkow rady niz to 
wynika z listy obecnosci. 

4. Glosowanie jawne odbywa sit: poprzez podniesienie reki lub w formic glosowania 
imiennego wedlug listy obecnosci. 

5. Glosowanie jawne przeprowadza przewodnicz'lcy. 

6. Glosowanie tajne odbywa sit; na kartach ustalonych dla danego glosowania, stosown'l 
uchwal'l Rady. 

7. Glosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna powolana sposrod czlonkow Rady. 

8. Wyniki glosowania oglasza sit; niezwlocznie. 

§ 12. 1. Glosowanie bezwzgltrdn,! wiykszosci'l glosow stanowi, ze liczba glosl)w .,za'· jest 
wit;ksza niz suma glosow "przeciw" i glosow "wstrzymujqcych sif'. 

2. Glosowanie zwykl'l wiykszosci,! glosow stanowi. ze liczba glosow "za" przewyzsza 
liczbt; glosow "przeciw". 

§ 13. 1. Porz'!dek glosowania na projektem uchwaly jest nastypuj'lcy: 

1) glosowanie wniosku 0 odrzucenie projektu, jezeli zostal zgloszony; 

2) glosowania nad poprawkami, jezeli zostaly zgloszone: 

a) w pierwszej kolejnosci glosuje sit: poprawki. ktorych przyjycie lub odrzucenic rozstrzyga 
o innych zgloszonych poprawkach a w przypadku przeglosowania poprawki 
wykluczaj,!cej inne poprawki, poprawek tych nie poddajc sit: pod glosowanie. 

b) przy zgloszeniu kilku poprawek dotycz'lcych tej samej tresci rozstrzygnit;c, jako 
pierwsz,! glosuje sit: poprawkt; najdalej id,!c'l; 
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3) przedstawienie opinii komisji Rady, jezeli projekt uchwaly byl przedmiotem prac komisji; 

4) glosowanie nad projektem uchwaly bez poprawek lub z przyj<rtymi poprawkami. 

2. Przy zaistnieniu w<.ttpliwosci czy wskutek przyjytych poprawek w projekcie uchwaly 
zachodzi sprzecznosc lub czy S<.t one zgodne z przepisami prawa, glosowanie nad projektem 
uchwaly, jako calosci powinno zosta6 odroczone do czasu wyjasnienia w<.ttpliwosci, 
nie p6zniej jednak niz do nastypnego posiedzenia Rady. 

Rozdzial6. 

Uchwaty 


§ 14. 1. Uchwaly maj<.t postac odrybnych dokument6w, z wyj<.ttkiem uchwal 0 charakterze 
proceduralnym i organizacyjnym, kt6re S<.t odnotowane w protokole posiedzenia. 

2. Uchwaly numeruje siy wedlug kolcjnosci ich podj<rcia w danej kadencji Rady, cyframi 
arabskimi, w postaci: 

1) numer kolejny uchwaly; 

2) numer posiedzenia; 

3) dwie ostatnie cyfry roku posicdzenia; 

oddzielone od siebie znakicm ,/'. 

3. Uchwaly Rady podpisuje przewodnicz<.tcy Rady. 

4. Uchwaly musz<.t zawierac akceptacjy formalno-prawn<.t odpowiedniej kom6rki 
organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi. 

5. Uchwaly ewidencjonuje siy i przechowuje wraz z protokolem posicdzenia, na kt6rym 
zostaly podjyte. 

6. W ci<.tgu 14 dni od daty podjycia uchwaly przewodnicz<.tcy Rady poprzez Biuro ds. 
Partycypacji Spolecznej przekazuje je do realizacji. 

7. Uchylenie tub zmiana podjytej uchwaly moze nast<.tpic wyl'}cznic w formic odrybnej 
uchwaly. 

Rozdzial7. 

Protok61 posiedzenia 


§ 15. 1. Z posiedzenia Rady sporz'}dza sit; protok6l bydqcy odzwierciedlenicm przebiegu 
obrad i podcjmowanych przez Rady rozstrzygniyc. Do protokolu dol<.tcza siy listy obecnosci 
uczestnik6w posiedzenia oraz tcksty podjytych uchwal. 

2. Protok6t posicdzenia powinicn w szczeg6lnosci zawierac: 

1) numer posiedzenia w postaci cyfr arabskich z oznaczeniem numeru kolejnego posiedzenia 
w kadencji Rady oraz podania roku posicdzenia, oddzielone od siebie znakiem ,,/"; 

2) daty posiedzenia; 

3) przyjyty porz<.tdek obrad; 

4) odnotowanie przyjycia protokolu z poprzcdnicgo posiedzenia z uwagami lub bez uwag; 

5) odnotowania glosowan z wyszczeg61nicniem liczby glos6w oddanych "za", "przeciw" i 
"wstrzymujqcych siy"; 

6) odnotowanie wniesionych poprawek do projekt6w uchwal i glosowan nad nimi; 

7) stwierdzenie prawomocnosci przyjytych uchwal; 
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8) opini-r komisji Rady, jezeli temat obrad byl przedmiotem prac komisji. 

3. Protok61 podpisuje przewodniczqcy Rady i protokolant. 

4. Protok6l z posiedzenia Rady powinien zostac sporzqdzony i upubliczniony czlonkom 
Rady w ciqgu 14 dni od daty posiedzenia. 

5. Uwagi do protokolu z poprzedniego posiedzenia mozna wnosic do przewodniczqcego 
Rady w okresie mi-rdzy posiedzeniami lub na nast-rpnym posiedzeniu Rady. 

6.0 przyj-rciu zgloszonych uwag do protokolu rozstrzyga Rada, a przyjt;te uwagi stanowiq 
zalqcznik do protokolu. 

7. Kazdy mieszkaniec rna prawo do wglqdu do dokument6w bt;dqcych efektem 
dzialalnosci Rady, robienia notatek, fotokopii oraz wyst<rpowania 0 ich uJostt;pnienie 
w formic elektronicznej w postaci pliku PDF, poprzez Biuro ds. Partycypacji Spotccznej. 

Rozdzial8. 

Komisje 


§ 16. 1. W sklad Rady wchodzq komisje: 

1) Komisja Rewizyjna; 

2) komisje dorazne powolywane w miar-r potrzeb. 

2. Rada w odr~bnej uchwale podaje sklady osobowe komisji. 

3. Powolane przez Rady komisje przedkladaj£!: sprawozdanie ze swej dzialalnosci do konca 
pierwszego kwartalu w danym roku kalendarzowym i na koniec kadencji Rady lub po 
skonczeniu okresu na jaki zostaly powolane. 

4. Wsp6ldzialanie komisji z Rad£!:, innymi komisjami oraz Zarz£!:dem Osiedla koordynuje 
przewodniczqcy Rady. 

§ 17. 1. Komisja Rewizyjna dziala w skladzie 3 os6b. 

2. Komisja Rewizyjna dziala zgodnie z planem pracy, przyjt;tym przez Rad~ odrt;bn£!: 
uchwalq. 

3. Komisja Rewizyjna kontroluje wykonanie uchwal Rady i ZarzCj.du Osiedla oraz 
prawidlowose prowadzonej dokumentacji z dzialalnosci Rady. 

4. Komisja Rewizyjna przy stwierdzonych nieprawidlowosciach informuje 
przewodniczCj.cego Rady i przewodniczqcego ZarzCj.du, Radt; Miejsk£!: oraz Prezydcnta Miasta 
Lodzi za posrednictwem Biura ds. Partycypacji Spoleczncj. 

5. Przy sporzCj.dzaniu dokument6w z prac Komisji Rewizyjnej przepisy rozdzial6w 
"Posicdzenia Rady" "Projekty uchwal", "Glosowanic", .,Uchwaly" oraz "protok6r stosuje si~ 
odpowiednio. 

§ 18. 1. Rada powotuje komisje dorazne w miary potrzeb okreslajCj.c w odr~bllcj uchwale 
przedmiot ich dzialania, zakres zadan oraz sklad osobowy i okres na jaki je powoluje. Czas 
dzialania komisji doraznej nie, moze bye dluzszy niz rok. 

2. Tytul uchwaly w sprawie powolania komisji doraznej winien informowae 0 jej 
przedmiocie dzialania. 

3. Komisja dorazna sposr6d swoich czlonk6w powolujc i odwoluje przewodniczCj.cego i 
jego zast~pc~. 
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4. Przcwodniczqcy Komisji doraznej zwoluje posiedzcnia, ustala porzqdck obrad 
oraz przcwodniczy obradom. 

5. Przewodniczqcy zWOfujC posiedzenie Komisji na zqdanic przcwodniczqcego Rady, 
przcwodniczqccgo Zarzqdu Osiedla lub dw6ch czlonk6w Komisji. 

6. W przypadku nicmoznosci zwolania Komisji doraznej przcz przewodniczqcego Komisji 
tub jego zastypcy, posiedzenie zwoluje przewodniczqcy Rady. 

7. Przy sporzqdzaniu dokument6w z prac Komisji dorazncj przepisy rozdzial6w 
"Posiedzenia Rady", "Projekty uchwal", "Glosowanie", "Uchwaly" oraz "Protok61" stosujc 
siy odpowiednio. 

Rozdzial9. 

Czlonkowie Rady 


§ 19. 1. Czlonkowie Rady obowiqzani Sq przybywae na posicdzcnia Rady i jcj komisji 
punktualnie i brae w nich czynny udzial do czasu zamkniycia danego posiedzenia. 

2. Czlonkowie Rady obowiqzani Sq do powiadamiania odpowiednio przewodniczqcego 
Rady lub komisji 0 planowanej nicobccnosci na posiedzeniu. 

3. Czlonkowie Rady potwierdzajq obecnose na posiedzeniu podpisem na Iiscie obecnosci. 

Rozdzial 10. 

Postanowienia koncowe 


§ 20. W sprawach dotyczqcych pracy Rady nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, 
stosuje siy odpowiednio przepisy Statutu Osiedla Sr6dmiescie - Wsch6d. 

Pfze;nonniC'Z,',<:::1 ",:;0,) r)".cdla 
Sr6dm~cVJscdd 

"./' 
/ ..."".- ..................... 


R~OS~~ C:t.en!'L(!ski 

Cr;i~Q'~ Sru:',:-' <....:~ - 'i'lSdllU 
F,,t\DA O::5IEuLA 

ul. J3fa,::za 42. 90-252 \:.5.jZ 
leI. G2~-:l:::-11 
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Uchwala Nr ~~14119 

Rady Osiedla Sr6dmiescie Wschqd , 
OdCt:;iH, 

Z dnia 27 sierpnia 2019 roku I 9:: 9~'~;'l! " ' 4~}~L:t9_ 
w sprawie opracowania materialu planistycznego 

Osiedla Sr6dmicscie - Wsch6d na rok 2020 

:\J 

'3 a"oe~ 2019 

q: I'~i{f)'- ~ ,,1 (. 1"'-' ,,~ d 

i,,' ,',I}'''''Y''<CJ 104 
~ - , 

Na podstawie § 22 ust. 1 za1<lcznika do uchwaly Nr XCII/1685/10 Rady Miejskiej 
w Lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawic nadania statutu Osiedlu Sr6dmiescie Wsch6d z 
pMniejszymi zmianami, zarz<ldzenia Nr I 637/VIIII19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 17lipca 
2019 r. w sprawie zalozen do projektu budzetu miasta Lodzi na 2020 rok, 
oraz zarz<ldzenia Nr 6645/VIII17 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia "Proccdury planowania, kontroli i sprawozdawczosci z realizacji zadan 
jednostek pomocniczych Miasta Lodzi - osiedli" z p6Zn. zm., Rada Osiedla Sr6dmiescie 
- Wsch6d 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Przyjmujc si~ material planistyczny Rady Osiedla Sr6dmiescie 

zgodnie z zal<lcznikami do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy Zarz<ldowi Osiedla. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dnicm podjycia. 

- Wsch6d na rok 2020 

Przewodnicz:.~rJ3,ady Osiedla 

/ 
/~"'-~

Radbslaw Czerwinski 

(:trdl II\ , , 
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/,Hlqcznik 
do uchwaly Nrlltl201Q 
Rady Osicdla Srodmicscic Wschod 
z dma 27 sicrpnia 2019 r 

Materialy Planistyczne Osiedla SrodmieScie . Wsch6d na rok 2020 

NaZW3 ! numer Jednostki nadrlqdnsl 

Nazwa I numer jednosU<J pOdr7f;!dnej 

Dzial 

RozdZla! 


Nazwa i numer zadam(t. 


2 
0 
7 
7 
2 

T 
0 
5 
5 
1 

0 o I 
0 
0 9 5 
8 4 I :> I 8 I 1 I 

Dziat Rozdziaf § 
1 2 3 

Wydalki zadania nr 2184381 Osiedle SrOdmiescie - Wsch6d 

Trese 
4 

3030 Diety die czlonk6w organow jednostek pOl11ocniczych 

aft biurowe 

lOnelY 
Zakup art, na potrzeby art. spoiywcze (kawa. herbala) 

rady osledla art. spoiywcze sok. i napo;e 

art,higienieczne i sr< czystosci 

4210 
Wydzial Edukacji - Dzieri 

Srodki przekazane do S~siada 

kom6rek 
Wydzial Edukacj. DZJen

organizacyjnych UMt 
Dziecka 

750 75095 
Srodki do rozdysponowania 

4260 Zakup energii 

Zakup uslug na Sprz'ltanie lokalu 
potrzeby Rady 

Gwiazdka dla Dzieei 

4300 
Zakup uslug na 

imprezy Spotkanie z mieszkaricami 

Srodki przekazane do Wydziaf6w UMt 

Srodki do rozdysponowania 

4360 Zakup uslug lelekomunikacyjnych 

4400 Oplaly czynszowe 

500 

300 

500 

300 

300 

4000 

4000 

1200 

4500: 

5000 

8700 

Gmlna Powial OgO/em 
5 6 7 

12885 12885 

\J 
v' 

J 

9900 9900 

3054 3054 

8000 8000 

19400 19400 

200 

7000 

60439 

200 

7000 

60439 

~~~.~~ 
pieczqtka i podp,. 

Przewodnlez~cego Rady OSledla 

pieezqlka i podpis Dyrektora 

B,ura dsPartycypacji Spolecznej 


w Depart.menel. Politykl Spolaemel 

I Zieleni UMt 


todt, dnia 27 sierpnla 2019 r. 



Zalq\:znik 
do mater!al6w planislycznych .~\~ 
Osiedla SrOdmieScie Wsch6d -(jS\t 
Nu rok 21M 202. O. . \~(\')'~ ~\\c.". l':>C, •

':\'$.A~"?\C-'t ""\.C',· ., ., , 5"Wykaz zadan biezllcych \l(l'e~ bl,}"\ ~\.1'-
S\ C~e 

,- - T - - - PI"ow,"yi T'nTIin t t a
. przewidywany kwartalny/miesiyc~__ Nozwa zadania _ _ kn,,,,__ Realizator zadania reali.zacji zdania 

10 2 3 4 ~ 
421 ~o~~~lybi","W' _ L _!~~ _- I:::_ - I : kk:;~1 -=-~ 

, Artyk"ly ,pozywm 500 BPSt 
. (kawa, herb_a~~__~ I~wartat __

-+iirtYk"1y 'pozyw,,, -----f -I200 -fSI t'Oki i~"l'-nj!'L_ --_..--_.. I kwartat 
, Artykuty higieniczne ij 300 BPS 

srodki czystosci I kwartat 
Dziefl Sqsiada ., ----4.000~- Wydz. Edukacji II kwartatlB-·· ~.--.--.-.~.-.-..-_._. --.~-

DZiet1_Q~~C~_____+___ ~~'Q~g~__~y~: Edukacji 111 kwart!!_t ____J

I ·=r. .1-=====-.--- .----~--.-~ 
Gwiazdka dla dzieci r 4.500 BPS 


- Zakup bilet6w do teatru 

4300 

przedstawienie teatralne 
IV kwartat -~ 

Spotkanie z 5.000 BPS 

m ieszkaflcam i 

- Ustuga ga:Sllvllvllticzna 
 IV kwartat .-.-.•. -~ 

Sprzqtanie lokalu I 1.200 I BPS IV kwartat 

i 
I 

I 

i 
I: I 

I 

Ogotem I 20.600 :
i I 

II 
I Ii 

I: 

i I 

I 
I 

I 

I I 

jI 
! I 

Przewodniczqcy Rady Osiedla 

/;:1/ _'_ 1'-
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Da"a:2019-08-30 

14/19 '3 0 'De- 2019 
Rady Osiedla Srodmiescie - Wschod~O~WA~ 

C, ... ': "" I 1"'.1~'Y:ac/j,"r) VanCflJaryjnuj 
"'..:;(,:" ; ~lf'(th...• 

<16; i,: fJI(1!·,,;pj\.\:kn: 104
z dnia 27 sierpnia 24119 roku 

r', :J;<~,. 

w sprawie zmian w planic finansowym Rady Osiedla Srodmiescie - Wschod 

Na podstawie § 11 ust. I i § 23 ust. 2 Statutu Osiedla Sr6dmiescie - Wsch6d 
stanowi'fcego zah.}cznik do uchwaly Nr XCII1168511 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
25 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Sr6dmiescie Wsch6d z p6Zniejszymi 
zmianami. Rada Osiedla Sr6dmidcie -- Wsch6d 

uchwala, co nastt;puje: 

§ 1. 	 Dokonuje si~ przesuni~cia w planie linansowym Rady na 2019 r. srodk6w finansowych 
w wysokosci 1 053,00 zl. z § 4210 do § 3030 w celu zwiykszenia srodk6w finansowych 
na wyplat<; diet i zwrotu koszt6w przcjazd6w lokalnych czlonk6w organ6w Rady 
Osiedla. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powicrza sit; Zarz'fdowi Osiedla 

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

Uzasadnienie 

Zwiykszenia srodk6w finansowych na wyplaty diet czlonk6w organ6w Rady Osiedla jest 
nastypstwem podjycia przez Rad~ Osicdla uchwaly nr 12/2119 z dnia 21 maja 2019 roku 
w sprawie przyznania diet i koszt6w przcjazd6w lokalnych czlonkom organ6w Osiedla 
Sr6dmiescie Wsch6d - dla jej petncj rcalizacji. 

Przewodnicz cy Rady Osiedla 

1-.1. '- '--......... vt- ' 
adoslaw Czerwiilski 

l~fjr:Toa 

(;C(I,L{ II Do~~~8ta 
F" ;.'~ j] r. /:'" ~ i~ P. '.: .. 

~ ,1,' 

1- . r 
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I Uchwala N r.f~/4/19 
'30 '08- 2019I Rady Osiedla Srodmiescie - Wschod ' 

~09'0INI, , OL:.1 :;,~i t!'l ~. , z dnia 27 sierpnia 2019 roku 
t~" fJ2f i' , ~ iJ·i 

w sprawie wydania opinii dotyczifcej pisma 
Wspolnoty Mieszkaniowej Narutowicza 76 w Lodzi 

Na podstawie § 5 ust. 1, 5, 11 Statutu Osiedla Sr6dmiescie - Wsch6d stanowi/fcego 
zal/fcznik do uchwaly Nr XC111l685/1 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. 
w sprawie nadania statutu Osiedlu Sr6dmiescie-Wsch6d z p6zniejszymi zmianami, 
Rada Osiedla Sr6dmiescie-W sch6d 

uchwala, co nastftpuje: 

§ 1. Po zapoznaniu si~ z treSci/f pisma Wsp61noty Mieszkaniowej Narutowicza 76 w Lodzi 
z dn. 5 lipca 2019 r. dotycz/fccgo zmiany zagospodarowania placyku w parku 
im. S1. Staszica, kierowanego do Zarz/fdy Zieleni Miejskiej w Lodzi - stanowi/fcego 
zal/fcznik do niniejszej uchwaly. postanawia: 
1) wyrazic pozytywna opiniy dla zgloszonej w w/w pismie prosby; 
2) wyst/fpiC do Strazy Miejskiej w {,odzi z wnioskiem 0 obj~cie specjalnym nadzorem 

miejsca b~d/fcego przedmiotem opisanej w w/w pismie sprawy. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Zarz/fdowi Osiedla. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Uzasadnienie: 

Opisane przez Wsp61no1y Mieszkaniow/f Narutowicza 76 mlejSCe W parku 
im. S. Staszica zlokalizowane jest w bardzo bliskim s/fsiedztwie budynku mieszkalnego. 
Umieszczone tam dwa stoliki i laweczki znajduj/f si~ w przestrzeni osloni~tej wysokimi 
krzewami i nieoswietlonej, przez co staj/f si~ niewidoczne dJa os6b przechodz/fcych 
chodnikiem wzdluz ul. Wierzbowej, a przede wszystkim nie jest widoczne dla 
funkcjonariuszy Policji i Strazy Miejskiej wzywanych przez mieszkanc6w do interwencji. 
Sytuacja jest skomplikowana z uwagi na fakt, iz na s/fsiednim placyku znajduj/fcym si~ tuz 
obok, ale przed rZydem krzew6w, zn~iduj/f siy kolejne dwa stoliki z laweczkami i S/f one 
doskonale widoczne zar6wno z chodnika jak i jezdni. W zwi/fzku z powyzszym 
funkcjonariusze Policji i SM przyjezdzaj<Jcy na interwencjy widz/f tylko s10liki przy kt6rych 
nikt nie przesiaduje w nocy i nie zakl6ca spokoju co powoduje, ze w efekcie, zastaj/fc taki 
stan rzeczy, nie widz/f powodu do interwencji. 

Przewodnicz/fcy Rady Osiedla 
d~~ 

c'/:"" 
/ 

- '- '.... ,--
Radoslaw Czerwinski 

/~'(LiU, I'P()~~~KT()n
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Mateus*~':l'Jczak <; 
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lfchwala Nr ?~4/19 
",! D.t.:2019-08-30 

Rady Osiedla Srodmiescie - Wschod' '] 0 ~OB- 2019 
U!.:: z dnia 27 sierpnia 2019 roku 

j n 1"1 
,_, I; ,.J ~.jG- 9~:b ; , 

t?~tr1q:.~ sprawie dok~nania zakupow dla Rad~ Osiedla Srodmiescie - Wschod l.:C1 
C 

Na podstawic § 23 Ust. 2 Stalulu Osiedla Sr6dmiescie-Wsch6d stanowil;fcego 
zall;fcznik do uchwaly Nr XC1111685/1 0 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. 
w sprawic nadania statutu Osicdlu Sr6dmiescie ~ Wsch6d z p6zniejszymi zmianamL 
w zwil;fZku z § 1-3 uchwaly Nr L1II1155/0 1 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 stycznia 2001 
r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet oraz zwrotu koszt6w przejazd6w 
lokalnych czlonkom organ6w jcdnostek pomocniczych Miasta Lodzi - osicdli, Rada Osiedla 
Sr6dmiescie Wsch6d 

uchwala, co nastfYpu.ie: 

§ I. Postanawia dokonac zakupu artykul6w spozywczych dla Rady OsicdJa w ilosci i 
asortymencie okres)onym w Zatl;fczniku nr 1 do niniejszej uchwaly na kwoty 220,71 zL 

§ 2. Postanawia dokonac zakupu wody, sok6w i napoi dla Rady Osiedla w ilosci 
i asortymencie okreslonym w Zalqczniku nr 2 do niniejszej uchwaly na kwott; 9LOO zl. 

§ 3. Postanawia dokonac zakupu artykul()w higienicznych i srodk6w czystosci w ilosci 
i asortymencie okreslonym w Zalqczniku nr 3 do niniejszej uchwaly na kwott; 
82.16 zl. 

§ 4. Postanawia dokonac zakupu artykul6w biurowych i papierniczych w ilosci 
i asortymencie okreslonym w Zalqczniku nr 4 do niniejszej uchwaly na kwoty 
86,41 zl. 

§ 5. Na sfinansowanie zakup6w okrdlonych w § 1 4 przeznacza siy z § 4210 planu 
tinansowego na 2019 r. Iqczn<J kwoh; 480,28 zl. 

§ 6. Wykonanic uchwaly powicrza sit; Zarz<Jdowi Osicdla 

§ 7. Uchwala wchodzi w zycic z dnicl11 podjt;cia. 

Przcwodniczl;fCY Rady Osicdla 

/?"'" '.".. v( , 
Radoslaw Czerwinski 
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Zalqcznik nr 1 
do uchwaly ~.s:/4/2019 
Rady Osiedla Sr6dmidcie - Wsch6d 

Artykuly spozywcze 

I 
i 

LP. 

~ 

ASORTYMENT 

, Ciastka Familiine z cukrem, Jutrzenka 200 g 

I Cena 

Jednostka lloU 
jednostkowa Razem 

brutto zt 
wzt 

----f-··-1 
13,07 I 26,14 ! 

---+---+-----L---J 
! 

szt. 1 12,48 12,48 

- ..--.-..~.----+----

Herbata Lipton Express, 100 torebek po 2 g 
3 

w opakowaniu lub produkt r6wnowainy 
.~-~-.~-..~----------~. 

Kawa mielona Tchibo 500g w opakowaniu 
4 

lub produkt r6wnowainy 
'---+-.-.~ ..--.-..- ..--..---... 

, Kawa Nescafe Classic, rozpuszczalna 
w opakowanlu 200 g lub produkt opak. 1 19,95 
r6wnowainy i 

I !• 

!Paluszki stone, Lajkonik 200 g 
opak. 10 3,316 

produkt r6wnowainy I lI 
I Wafel w czekoladzie, Prince Polo lub Mega 

szt. 40 1,217 IGrzeski 48/50 g lub produkt r6wnowainy
! I 

Ra--'!1_~O,711! -

9t99 

tl 

----+-'---J 


Przewodniczll,cy Rady Osiedla 
Sr6dmies..cie-Wsch6d 



45,50 

t 0,91 .1 

Za1'lcznik nr 2 
do uchwaly t's.l4120 19 
Rady Osiedla Sr6dmiescie - W sch6d 

Woda, soki i napoje 

~ 

i1----:---~ Cana 
LP. 

, - ~ASORTYMENT J:ednostka lIo~t jadnostkowa I Razam 
brutto It 
wit 

J
Wada mineralna gazowana 

Iw butelkach typu I 


L~_paj. O,~___~__ 

! Wada mineralna 


2 niegazowana w butelkach J szt. I 50 4.5,50 .~. 
typu PET a paj. 0,5 I. •;.--.- --~-·~·-·~·-~·--------~---~·---·--·I--·---·---- ----.~---.-.-- .---.--.~-----

Razem 91,00 
~-- .-----~--~---~-~-~.--------~- -. - ----------------.~- ---.--.--~----- ~~-~.~--.~--~ 

Przewuc~ , " 
Sr6d~ IV 

~c.-,-,~. 
Radoslaw Czerwinski 
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Zal~cznik nr 3 
do uchwaly 4';../4/20 19 
Rady Osiedla Sr6dmidcie Wsch6d 

Artykuly higieniczne i srodki czystosci 

LP. ASORTV 	

Cena 

MENT Jednostka lIoU Jednostkowa Razem 
brutto zt 
wzt 

I 
Kostka WC zapachowa 


, (plastikowy koszyczek do zawleszenia na

1 SZt. 3 2,04 k 2 

II kraw~dzi muszli klozetowej) 
__-+-:;:..z_minimum 2 wkladami wymiennymi .--+..___~_--I-__-+-_ 

I Mleczko do czyszczenia Cif 0 poj. 700 ml 
Szt. 1 5,87 I _5,

87J 
w plynie z dozownikiem 0 poj. 500 ml 
zapachy) 

Plyn do czyszczenia toalet 0 pOj. 450 ml 

Plyn do mycia naczyri 0 poj. 11. 

Plyn do mycia okien Cllit z atomizerem 
o pOj. 750 ml lub produkt rownowainy 	

5,33 

I 

produkt rownowainy 

4 	
IOdswieiacz powietrza w sprayu 

: 0 pOj. co najmniej 300 ml 


Papier toaletowy 3-warstwowy
5 (8 rolek w opakowaniu) 


6 


7 


5,338 

Plyn do mycia podlog Ajax 0 poj. 11. 
3,269 

lub produkt rownowainy 


Plyn do mycia powierzchni drewni~nych . I Szt. 
 5,8510 
o pOj. 750 mllub produkt rownowazny 

R~czniki kuchenne papierowe 3-warstwowe opak. I 5: 2,21 '11,05: 
. 11 (2 rolki w opakowaniu) ---1-~. -J 
!-. . . -	 , ~ 

. Worki na smieci 160 litrow 
opak.

najmniej 10 szt. w opakowaniu) 1 5,44 ~,44 ~+ 
na smieci pojemnosc 60 Iitr6w 

opak. 3 1,99 • 5,97 !
najmniej 10 sztuk w opakowaniu) 

Raze~Ts2'161 

PrzeWL .. · 
Sr~;""J"IN 

/ -c,.A' _ t.- '0./ l -
Radoslaw Czerwinski 
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Zalqcznik nr 4 
do uchwaly Z.s:i4/20 19 
Rady Osiedla Sr6dmiescie Wsch6d 

Artykutu papiernicze 

I 

o parametrach: grubosc: >108±3 11m, 

gramatura: 80±2 g/m2, gtadkosc 

180±50 cm3/min., biatosc 161±2 CIE,


2 
nieprzezroczystosc min. 91%, 

trwatosc archiwalna: 200 lat, 

przeznaczony do kopii dwustronnych, 

50~rkuszy w ryzie 

Segregator na dokumenty A4 

w twardej oktadce z wewnE:trznq 

i zewnE:trznq wykleinq papierowq, 


3 	 z dzwigniq, dociskaczem, metalowymi 
kantami, okutym otworem na palec, 
w r6znych kolorach, szerokosc 
grzbietu 75 mm 

I 	 I I 

r- Cena I Razem
LP. ASORTYMENT Jednostka lIo6t Jednostkowa ztbruttowzt 

Koperta foliowa (koszulka) A4 do Ijegrega,ora, krystaliczna, o,warta J 
_ 1 ~;;:~;:;p~E:~:::raCj:__ _opak 11_14'76 14,76 

~- ~-~~ 

. Papier kserograficzny formatu A-4 

ryza 4 13,21 52,84 

~--~-.~.-

szt. 3 6,27 18,81 

•.--..-,~. 
,

Suma 86,41 

PrzeYlOdnicZilCY Ruuy Osim.lla 
SrO~Cie-WsCl\ud 

L t! _ ......-' .... v l . 
Rddoslaw Czerwi.nski 


