
DRUK BRM nr 67a/2016 
PORZĄDEK OBRAD 

XXIX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 11 maja 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 XXVIII 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika ofiar katastrofy 
smoleńskiej – druk BRM nr 66/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
4.05.2016 r.). 

9. Przedstawienie „Oceny Stanu Sanitarnego Miasta Łodzi za rok 2015”. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Andrespolu na działanie Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 63/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.04.2016 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Anny 
Roszczewskiej - druk BRM nr 62/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
28.04.2016 r.). 

11a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi pp. Eufemii                   
i Witolda Kamińskich - druk BRM nr 68/2016. 

11b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Eweliny Wiecha 
- BRM nr 73/2016. 

11c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Ziemowita Staszewskiego na 
działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu - druk BRM nr 64/2016. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk Nr 157/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
4.05.2016 r.) wraz z autopoprawką.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk Nr 158/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 4.05.2016 r.) wraz z autopoprawką. 

13a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasta Łódź - druk nr 164/2016. 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych 
w działalność wytwórczą i usługową i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy 
– druk Nr 159/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.05.2016 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych 
w budynki i budowle wpisane do gminnej ewidencji zabytków i tworzenie związanych 
z nimi nowych miejsc pracy - druk Nr 160/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
4.05.2016 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obciążenia hipoteką nieruchomości położonej 
w Łodzi, przy ul. Milionowej 12b - druk Nr 153/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 28.04.2016 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” w Łodzi i nadania jej statutu – 
druk Nr 125/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 14.04.2016 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach ks. gen. Stanisława Brzóski 42 
i Pojezierskiej bez numeru - druk Nr 149/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
27.04.2016 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego w Łodzi - druk Nr 110/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 4.05.2016 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, 
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja 
Struga – druk Nr 156/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.05.2016 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
pn. „Kompetentni zawodowcy ZSP 5 w Łodzi” - druk Nr 161/2016 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 4.05.2016 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Marka Grechuty – 
druk BRM nr 59/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 28.04.2016 r.). 

23. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 
2015” - druk Nr 150/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.04.2016 r.). 

24. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXII/533/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na 
lata 2015-2017” za rok 2015 - druk Nr 152/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
28.04.2016 r.). 

25. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 
za rok 2015 - druk Nr 154/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.05.2016 r.). 

26. Zapytania i wolne wnioski. 

27. Zamknięcie sesji. 
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