
Druk BRM nr 123/2017 
PORZĄDEK OBRAD 

LII sesji Rady Miejskiej w Łodzi  
w dniu 14 czerwca 2017 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  poprzedniej 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). 

6. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności Prezydenta 
Miasta Łodzi w okresie między sesjami (po przerwie obiadowej). 

7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w okresie 
między sesjami (po przerwie obiadowej). 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2016 - druk Nr 88/2017 
(materiał odbierany w Zespole ds. Obsługi Sesji od dnia 30.03.2017 r.). 

9. Sprawozdanie finansowe miasta Łodzi za 2016 rok wraz z opinią i raportem niezależnego 
biegłego rewidenta z badania łącznego sprawozdania finansowego miasta Łodzi 
za rok 2016. 

10.  Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2016-31.12.2016 – 
druk Nr 89/2017 (materiał odbierany w Zespole ds. Obsługi Sesji od dnia 30.03.2017 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Łodzi za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok – 
druk BRM Nr 107/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 29.05.2017 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 
2016 rok – druk BRM Nr 108/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
29.05.2017 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego - druk BRM Nr 74/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 7.06.2017 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2017 rok - druk Nr 152/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
6.06.2017 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk Nr 153/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 6.06.2017 r.). 

16. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi nt. realizacji usług opiekuńczych przez MOPS                
w 2017 r. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Mickiewicza bez numeru – 
druk Nr 149/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.06.2017 r.). 
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  
- druk Nr 136/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 26.05.2017 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  
 - druk Nr 142/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.06.2017 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie 
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi - druk Nr 148/2017 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 6.06.2017 r.). 

21.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk Nr 145/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 6.06.2017 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Łódź-Polesie, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście im. Andrzeja 
Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Widzew im. Lucjana Rudnickiego 
i utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi – 
druk Nr 146/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 6.06.2017 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki wad postawy 
w Łodzi „Wyprostuj się!” - druk Nr 147/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
6.06.2017 r.). 

24. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” w 2016 r. – 
druk Nr 141/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 31.05.2017 r.). 

25. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi za 2016 rok – 
druk Nr 151/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 6.06.2017 r.). 

26. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Cyfrowemu Seniorów na lata 2014 – 2016 za 2016 rok (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 19.05.2017 r.). 

27. Zapytania i wolne wnioski. 

28. Zamknięcie sesji. 
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