
Druk BRM nr 87a/2013  
PORZĄDEK OBRAD 

LXV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 26 czerwca 2013 r. 

 
 
1. Otwarcie sesji - wyznaczenie sekretarzy - komunikaty organizacyjne – propozycje 

ograniczeń czasowych wystąpień – propozycje zmian w porządku obrad. 

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

3. Przyjęcie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

4. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po przerwie 
obiadowej). 

5. Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej). 

5a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Katarzyny Mikołajczyk na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 88/2013. 

5b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Łódzkiemu skargi 
p. Mirosława Karbowskiego – druk BRM nr 89/2013. 

5c  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Andrzeja Galiszewskiego na 
działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 90/2013. 

5d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi 
p. Roberta Zdonka – druk BRM nr 91/2013. 

5e  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Wojciecha Makowskiego na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 92/2013. 

5f  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Piotra Kowalskiego na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 93/2013. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Łodzi – druk BRM nr 84/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.06.2013 r.). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 85/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.06.2013 r.).   

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2012 - druk nr 104/2013 
(materiał odbierany w Zespole ds. Obsługi sesji Rady Miejskiej w Łodzi od dnia 
27.03.2013 r.). 

9. Sprawozdanie finansowe miasta Łodzi za 2012 rok wraz z opinią i raportem niezależnego 
biegłego rewidenta z badania łącznego sprawozdania finansowego miasta Łodzi za 
rok 2012 (materiał odbierany w Zespole ds. Obsługi sesji Rady Miejskiej w Łodzi od dnia 
27.03.2013 r.). 

10. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. – 
druk nr 105/2013 (materiał odbierany w Zespole ds. Obsługi sesji Rady Miejskiej 
w Łodzi od dnia 27.03.2013 r.). 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Łodzi za 2012 rok i sprawozdania finansowego za 2012 rok – 
druk BRM nr 67/2013 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2013 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 
2012 rok – druk BRM nr 68/2013 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2013 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2013 rok - druk nr 195/2013 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
18.06.2013 r.) wraz z autopoprawką. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 - druk nr 196/2013 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 18.06.2013 r.) wraz z autopoprawką. 

14a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk nr 213/2013.                                              

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego 
transportu zbiorowego w Łodzi - druk nr 160/2013 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 28.05.2013 r.) wraz z autopoprawką. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Miasta Łodzi – druk nr 180/2013 (materiał doręczony do skrytek w dniu 10.06.2013 r.). 

16a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu 
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej 
w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1312/13 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja 
Zasobów Komunalnych Łódź-Bałuty i nadania jej statutu – druk nr 222/2013. 

16b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu 
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej 
w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1313/13 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja 
Zasobów Komunalnych Łódź-Górna i nadania jej statutu – druk nr 223/2013. 

16c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu 
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej 
w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1314/13 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja 
Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie i nadania jej statutu – druk nr 224/2013. 
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16d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu 
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej 
w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1315/13 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja 
Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście i nadania jej statutu – druk nr 225/2013. 

16e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania Międzywojewódzkiego Zarządu 
Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej 
w Polsce, z siedzibą w Łodzi ul. Lubelska 9/11, do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego Wnioskodawcy, spowodowanego uchwałą Nr LXII/1316/13 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Administracja 
Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew i nadania jej statutu – druk nr 226/2013. 

16f Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Bałuty i nadania jej statutu – 
druk nr 217/2013. 

16g Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Górna i nadania jej statutu – 
druk nr 218/2013. 

16h Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Polesie i nadania jej statutu – 
druk nr 219/2013. 

16i Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Śródmieście i nadania jej 
statutu – druk nr 220/2013. 

16j Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Widzew i nadania jej statutu – 
druk nr 221/2013. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
pn. „Podróż po Świecie Ptaków w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym jako edukacja 
ekologiczna prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi dla mieszkańców Łodzi 
i okolic” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego - druk nr 186/2013 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 18.06.2013 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań 
wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie 
łódzkim”’ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – druk nr 187/2013 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.06.2013 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 
druk nr 188/2013 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.06.2013 r.). 
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
pn. „Maluchy na start” - druk nr 193/2013 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
19.06.2013 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem 
przyszłości” – druk nr 194/2013 (materiał doręczony do skrytek w dniu 19.06.2013 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień 
z powiatami: łódzkim wschodnim oraz pabianickim - druk nr 199/2013 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 19.06.2013 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Wileńskiej 60 – druk nr 181/2013 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 13.06.2013 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piekarskiej 27/29 – 
druk nr 189/2013 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.06.2013 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pabianickiej 156/158 – 
druk nr 190/2013 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.06.2013 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy Placu Komuny Paryskiej 6 – 
druk nr 191/2013 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.06.2013 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Armii Krajowej bez numeru – 
druk nr 178/2013 (materiał doręczony do skrytek w dniu 10.06.2013 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze 
przetargu nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Atutowej 20c - druk nr 179/2013 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 10.06.2013 r.). 

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

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

31. Sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji ds. Nowego Centrum Łodzi Rady Miejskiej 
w Łodzi za okres: 20 marca 2013 r. – 22 maja 2013 r. 

32. Zapytania i wolne wnioski. 

33. Zamknięcie sesji.  
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