
DPr-BRM-II.0012.1.11.2019 

Protokół nr 11/VII/2019 
 

z posiedzenia Komisji BudŜetu Obywatelskiego 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 31 lipca 2019 r. 

 
 

 
I.  Obecność na posiedzeniu: 
stan - 5 
obecnych – 4 

• radna p. Ewa Bujnowicz - Zelt - nieobecna nieusprawiedliwiona 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 
II. Proponowany porządek obrad: 

 
1. Zaopiniowanie projektów złoŜonych do budŜetu obywatelskiego – edycja 2019/2020. 

 
2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
 
III. Przebieg posiedzenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Damian Raczkowski powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum niezbędne do 
prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
 
Ad. pkt. 1. Zaopiniowanie projektów złoŜonych do budŜetu obywatelskiego – edycja 

2019/2020. 
 
Wykaz projektów złoŜonych do budŜetu obywatelskiego stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu. 
 
 
Projekty pozytywnie zaopiniowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarz ąd 
Lokali Miejskich, którym Komisja podtrzymała pozyty wną rekomendację wydziałów: 
 

• WGK S112KA 
• WGK S115WS 
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• WGK P037RS 
• WGK P175LP 
• WGK P178KR 
• WGK W004SW 
• WGK W292SW 
• WGK B115BC 
• WGK B130BD 
• WGK B289BD 
• WGK G025CH 
• WGKG033CD 
• WGK G065CH 
• WGK G077PK 
• WGK G078PK 
• WGK G148CH 
• ZLM S002KA 
• ZLM P025SP 
• ZLM P122SP 
• ZLM B003LA 
• ZLM B143BD 
• ZLM B381BC 

Do ww. projektów nie zgłoszono pytań i wątpliwości lub w wyniku dyskusji zostały one 
wyjaśnione. W następstwie Komisja podtrzymała pozytywną rekomendację wydziałów. 
 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja: 
4 głosami „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , 
podtrzymała pozytywną rekomendację dla przedmiotowych projektów. 
 
 
 
Projekty negatywnie zaopiniowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarz ąd 
Lokali Miejskich, którym Komisja podtrzymała negaty wną rekomendację Wydziału: 
 

• WGK P039ZL 
• WGK P093KO 
• WGK P167ZL 
• WGK W093SW 
• WGK W162SW 
• WGK B029BD 
• WGK B149BD 
• WGK G100RU 
• ZLM W038SW 

 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja:  
4 głosami „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , 
podtrzymała negatywną rekomendację dla przedmiotowych projektów. 
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Projekt negatywnie zaopiniowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej, któremu 
Komisja zmieniła rekomendację na pozytywną: 
 

• WGK W312WW  
 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja:  
4 głosami „za”, przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , 
zmieniła rekomendację dla projektu z negatywnej na pozytywną.  
 
 
 
Projekty pozytywnie zaopiniowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, które 
Komisja odesłała do ponownej analizy: 
 

• WGK P105SP 
Przyczyna odesłania projektu - projekt odesłany do wydziału merytorycznego celem 
ponownej weryfikacji i uzyskania opinii Biura Architekta Miasta. 

 
• WGK P224KR 

Przyczyna odesłania projektu - projekt odesłany do wydziału merytorycznego celem 
ponownej weryfikacji i dokonania dogłębnej analizy przez Biuro Architekta Miasta. 
 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja:  
4 głosami „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , 
odesłała projekty do wydziału merytorycznego. 
 
 
 
Projekty negatywnie zaopiniowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, które 
Komisja odesłała do ponownej analizy: 
 

• WGK S079WS 
Przyczyna odesłania projektu - projekt odesłany do wydziału merytorycznego celem 
ponownej weryfikacji i dokonania dogłębnej analizy przez Biuro Architekta Miasta. 

 
• WGK B204TW 

Przyczyna odesłania projektu - projekt odesłany do wydziału merytorycznego celem 
ponownej weryfikacji i kontaktu z wnioskodawcą. 
 
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja:  
4 głosami „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , 
odesłała projekty do wydziału merytorycznego. 
 
 
Ad. pkt. 2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Spraw róŜnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie 
Komisji.  
 
    
 
 
Protokół sporządziła 

 

 

Aneta Michalak 
Przewodniczący Komisji 

 

Damian Raczkowski 

 
 
 


