
DRUK BRM nr 131a/2016 
PORZĄDEK OBRAD 

XXXIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 21 września 2016 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 XXXIII 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 skargi p. ……………… na działanie Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – druk BRM nr 128/2016. 

7b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi                       
p………  – druk BRM nr 130/2016. 

7c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ………………… 
– druk BRM nr 132/2016. 

7d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ………………… 
– druk BRM nr 133/2016. 

7e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji ……………….o nazwanie ulic 
w Nowym Centrum Łodzi – druk BRM nr 134/2016. 

7f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ……………….. na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 135/2016. 

7g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. …………………na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 124/2016. 

7h Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi                        
p..…………- druk BRM nr 136/2016. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
spowodowanego uchwałą Nr XXVI/648/16 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Krańcowej bez numeru – druk BRM nr 129/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 7.09.2016 r.). 

8a  Prezentacja projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 
miasta Łodzi – druk nr 274/2016. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk Nr 268/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.09.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk Nr 269/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 13.09.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

11. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie nieprawidłowości w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Łodzi.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie 
stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze 
miasta Łodzi, dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli 
wykonywania zleconych zadań - druk Nr 241/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 18.08.2016 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren 
Lasu Łagiewnickiego w rejonie ulic Okólnej i Wycieczkowej - druk Nr 250/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.08.2016 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych – 
druk Nr 251/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.09.2016 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej i Króla 
Władysława Warneńczyka - druk Nr 252/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.08.2016 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, 
św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej - druk Nr 253/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.08.2016 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii 
Skłodowskiej-Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia – 
druk Nr 254/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.08.2016 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki i ulic: Łąkowej, Marii 
Skłodowskiej-Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja 
Kopernika i Wólczańskiej - druk Nr 255/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.08.2016 r.). 

19. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za II kwartał 
2016 roku – druk nr 263/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.09.2016 r.).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Jugosłowiańskiej 16 - druk Nr 266/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.09.2016 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Marysińskiej 76/80 – 
druk Nr 264/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.09.2016 r.). 
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22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej bez numeru – 
druk Nr 265/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.09.2016 r.). 

22a  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Łodzi na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zarzew” – druk nr 273/2016. 

22b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Ojca Tomasza    
Rostworowskiego - druk nr 270/2016. 

22c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Ojca Stefana 
Miecznikowskiego - druk nr 271/2016. 

22d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Jezuitów                       
- druk nr 272/2016. 

23. Zapytania i wolne wnioski. 

24. Zamknięcie sesji. 
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