
DRUK BRM nr 150b/2013 
PORZĄDEK OBRAD 

LXXII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
kontynuowanej w dniu 23 października 2013 r. 

 

 

 

…12a Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat prac nad nowym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenni miasta Łodzi. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie 
rzeki Sokołówki, obejmującej północną część osiedla Sokołów – druk nr 247/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.09.2013 r.) - zdjęty 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu   
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej 
południową część osiedla Sokołów – druk nr 248/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 13.09.2013 r.) - zdjęty 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej - południowej części osiedla Nowosolna – 
druk nr 288/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.10.2013 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Wiączyńskiej i Brzezińskiej - wschodniej części osiedla Nowosolna – 
druk nr 287/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.10.2013 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
2013 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 285/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
2.10.2013 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012 - 2016  – 
druk nr 283/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.09.2013 r.). 

18a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 
lokalami użytkowymi - druk nr 296/2013. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 
druk nr 290/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.10.2013 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
III Szpitalowi Miejskiemu im. dr.  Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 289/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.10.2013 r.).  
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20a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy 
Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” - druk nr 294/2013. 

20b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy 
III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 295/2013. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Żeromskiego 97 – 
druk nr 284/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.09.2013 r.).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedstawiciela Miasta Łodzi w Zgromadzeniu 
Ogólnym Związku Miast Polskich – druk BRM nr 155/2013 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 9.10.2013 r.). 

22a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika 
Legionów – druk BRM nr 140/2013. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 147/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
9.10.2013 r.) wraz z autopoprawką. 

24. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności Prezydenta 
Miasta Łodzi w okresie między sesjami. 

25. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w okresie 
między sesjami. 

26. Zapytania i wolne wnioski. 

27. Zamknięcie sesji.  
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