
Druk BRM nr 177a/2015 
PORZĄDEK OBRAD 

XIX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 28 października 2015 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 XVIII 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). 

7a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi 
p. …………. – druk BRM nr 178/2015. 

7b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg p. ……….. na działanie 
dyrektora Bałuckiego Ośrodka Kultury – druk BRM nr 179/2015. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk BRM nr 159/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.10.2015 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel w sprawie utworzenia Centrum 
Inicjatyw Międzypokoleniowych przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 przy 
ul. Sopockiej 3/5 – druk BRM nr 175/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
21.10.2015 r.). 

10. rozpatrzony w pkt 27a  

10a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonywania przez „EC1 Łódź – Miasto 
Kultury” w Łodzi powierzonych tej instytucji usług publicznych w ogólnym interesie 
gospodarczym z zakresu kultury – druk nr 247/2015. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia 
nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 
2016-2019 – druk BRM nr 174/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
16.10.2015 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego 
ulicy Piotrkowskiej – druk nr 222/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
23.09.2015 r.) – zdjęty 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „Łódź. Globalnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego – druk nr 237/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 19.10.2015 r.). 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „Przyjedź, zobacz, zainwestuj”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – druk nr 238/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 19.10.2015 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2015 rok – druk nr 242/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu                       
20.10.2015 r.) wraz z autopoprawkami. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 243/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 20.10.2015 r.) wraz z autopoprawkami. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej 
Bibliotece Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta – 
druk nr 230/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 19.10.2015 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych 
warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury – druk nr 235/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 16.10.2015 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 240/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 21.10.2015 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – druk nr 228/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.10.2015 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 
Medycznemu „Bałuty” w Łodzi – druk nr 233/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 15.10.2015 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii  
i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – druk nr 234/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.10.2015 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 
Medycznemu „Polesie” w Łodzi – druk nr 236/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 19.10.2015 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 
Medycznemu „Górna” w Łodzi – druk nr 241/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 20.10.2015 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą, 
w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krośnieńskiej 9 – 
druk nr 232/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 16.10.2015 r.) – zdjęty 

25a  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154 – 
druk nr 244/2015. 
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26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od 
ceny części udziału Miasta Łodzi w nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy 
ulicy Henryka Sienkiewicza 4 – druk nr 231/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 16.10.2015 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom 
niepublicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na 
terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  
i wykorzystywania – druk nr 239/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu              
20.10.2015 r.). 

27aInformacja Prezydenta Miasta Łodzi nt. sporu pomiędzy Miastem Łódź a Województwem 
Łódzkim w sprawie dofinansowania projektu EC-1. 

28. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi o analizie oświadczeń 
majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Łodzi w terminie 30 dni od dnia 
złożenia ślubowania oraz na dzień 30 kwietnia 2015 r. według stanu na dzień 
31 grudnia 2014 r.  

29. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o analizie oświadczeń majątkowych złożonych 
w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. przez osoby pełniące funkcje 
publiczne w miejskich jednostkach organizacyjnych i w organach zarządzających 
gminnymi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne. 

30. Zapytania i wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji.  
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