
Druk BRM nr 76a/2013  
PORZĄDEK OBRAD 

LXIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 12 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 LXIII 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 zmieniającej uchwałę Nr XLVII/898/12 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Łodzi przeprowadzenia kontroli zadania pn.: „Utrzymanie czystości na drogach 
i terenach gminnych oraz utrzymanie czystości na przystankach MPK” – 
druk BRM nr 78/2013. 

5b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p.p. Agnieszki i Sebastiana Horbacz, 
p. Zofii Musiał oraz p. Haliny Nowińskiej na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – 
druk BRM nr 74/2013. 

5c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Pawła Golińskiego na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 46/2013. 

5d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Leszka Buczyńskiego na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 79/2013. 

5e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi przedsiębiorców prowadzących 
działalność przy ul. Zjazdowej w okolicy skrzyżowania z ul. Beskidzką na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 80/2013. 

5f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Sławomira Boronia na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 81/2013. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 70/2013 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 5.06.2013 r.) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” – 
druk BRM nr 73/2013  (materiał dostarczony do skrytek w dniu 5.06.2013 r.) wraz 
z autopoprawką. 

7a Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zamiaru 
ustanowienia parku miejskiego na części działki 321/1 położonej przy ul. Łososiowej 21 – 
druk BRM nr 82/2013. 

7b Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat planowanych remontów dróg w latach             
2013 – 2014 oraz tymczasowej organizacji ruchu. 

7c Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie rekrutacji do łódzkich przedszkoli.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2013 rok – druk nr 173/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
4.06.2013 r.) wraz z autopoprawkami. 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 – druk nr 174/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 4.06.2013 r.) wraz z autopoprawkami. 

9a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasta 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Miejskiej Areny 
Kultury i Sportu” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 184/2013. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Łodzi programu 
działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Łódzka Karta Dużej Rodziny”   - 
druk nr 163/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.06.2013 r.). 

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za rok 
2012” - druk nr 177/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 5.06.2013 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu 
Konsultacji Społecznych – druk nr 157/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
28.05.2013 r.).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie współpracy 
Miasta Łodzi z „FashionPhilosophy Fashion Week Poland w Łodzi” - druk nr 175/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 5.06.2013 r.) – zdjęty  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie współpracy 
Miasta Łodzi z „Łódź Design Festival - Międzynarodowym Festiwalem Designu” – 
druk nr 176/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 5.06.2013 r.) – zdjęty  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 
III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – druk nr 169/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 5.06.2013 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata            
2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, 
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – 
druk nr 170/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 5.06.2013 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi”,  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata            
2007-2013, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - 
druk nr 171/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 5.06.2013 r.). 
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej typu city break”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata                
2007-2013, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - 
druk nr 172/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 5.06.2013 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii hodowlanej Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi na lata 2013-2022”  – 
druk nr 91/2013  wraz z autopoprawką  (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
19.03.2013 r., a autopoprawka w dniu 3.06.2013 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 
„Regulaminu korzystania z parków i zieleńców miejskich na terenie miasta Łodzi” – 
druk nr 161/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 24.05.2013 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego 
transportu zbiorowego w Łodzi - druk nr 160/2013  (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 28.05.2013 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź - druk nr 164/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 28.05.2013 r.). 

22aRozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasta Łódź – druk nr 185/2013. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy ks. bp. Wincentego 
Tymienieckiego 5 - druk nr 165/2013  (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
3.06.2013 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stefana Czarnieckiego 4, 
Stefana Czarnieckiego bez numeru oraz Franciszkańskiej bez numeru - druk nr 167/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.06.2013 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 21 i ulicy Ogrodowej  
bez numeru – druk nr 168/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.06.2013 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi – 
druk BRM nr 75/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 5.06.2013 r.). 

26aRozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 83/2013. 

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

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

29. Zapytania i wolne wnioski. 

30. Zamknięcie sesji.  
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