
DRUK BRM nr  208a/2015 
PORZĄDEK OBRAD 

XXI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 9 grudnia 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 XX sesji Rady Miejskiej w Łodzi – zdjęty. 

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. Ślubowanie radnych Rady Miejskiej.  

8a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi               
p. Ziemowita Staszewskiego – druk BRM nr 183/2015. 

8b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi              
p. Ziemowita Staszewskiego – druk BRM nr 184/2015. 

8c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji 
Miasta Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 211/2015. 

8d. Rozpatrzenie projektu uchwały powołania Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 
Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 212/2015. 

8e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Transportu 
Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 213/2015. 

8f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Andrzeja Galiszewskiego na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 201/2015. 

8g. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi           
p. Pawła Zaniewskiego - druk BRM nr 202/2015. 

8h. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Mieczysława Fajczaka na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 203/2015. 

8i. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Samorządowemu Kolegium 
Odwoławczemu w Łodzi skargi p. Lecha Gołębiowskiego  - druk BRM nr 204/2015. 

8j. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi                        
p. Przemysławy Woźniak  - druk BRM nr 210/2015. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk BRM nr 199/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.12.2015 r.). 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel w sprawie umieszczania instrukcji 
udzielania pierwszej pomocy oraz numerów alarmowych w gablotach zlokalizowanych na 
przystankach transportu publicznego Miasta Łodzi – druk BRM nr 200/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 1.12.2015 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za 
parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania – druk BRM nr 190/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 24.11.2015 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie 
i sposobu ich pobierania - druk Nr 275/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
20.11.2015 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2015 rok - druk Nr 287/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
1.12.2015 r.) wraz z autopoprawkami. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 - druk Nr 288/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 1.12.2015 r.) wraz z autopoprawkami. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
nowowybudowanych budynków o funkcji biurowej i budynków rozbudowanych lub 
przebudowanych na funkcje biurowe oraz udzielania pomocy de minimis – 
druk Nr 276/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.11.2015 r.) wraz                
z autopoprawką. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków 
i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za 
pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP                       
- druk Nr 289/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.12.2015 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy 
Piotrkowskiej wraz z autopoprawką - druk Nr 222/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 23.09.2015 r. a autopoprawka w dniu 23.10.2015 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Ikara i Sanitariuszek - druk Nr 127/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
29.05.2015 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego" 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 
druk Nr 272/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 24.11.2015 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. "Rozwój gospodarki w sektorze turystyki, ze szczególnym 
uwzględnieniem turystyki biznesowej poprzez promocję na rynkach zagranicznych" - 
druk Nr 273/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 24.11.2015 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum 
Medycznemu „Widzew” - druk Nr 293/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
1.12.2015 r.). 
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22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum 
Kinematografii w Łodzi - druk Nr 175/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
11.08.2015 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta -                  
druk Nr 292/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.12.2015 r.). 

23a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania 
statutu instytucji kultury pod nazwą Fabryka Sztuki w Łodzi - druk Nr 290/2015. 

24. 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 291/2015 (materiał dostarczony do skrytek          
w dniu 2.12.2015 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej udziału w części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach 
Ogrodowej 15 i Zachodniej 47 oraz nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy 
Zachodniej 45-45A - druk Nr 279/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
1.12.2015 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy 
procentowej w odniesieniu do niezapłaconej części ceny z tytułu nabycia przez 
użytkownika wieczystego udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi 
przy al. Tadeusza Kościuszki 68/72 - druk Nr 277/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 27.11.2015 r.). 

27. 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.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nawrot 3/5 - druk Nr 285/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.12.2015 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Olechowskiej bez numeru – 
druk Nr 286/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.12.2015 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 222 – 
druk Nr 278/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.12.2015 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego 
dla Dorosłych nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163 - druk Nr 294/2015 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego 
nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. I Armii Wojska 
Polskiego w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 - druk Nr 295/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 
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33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława 
Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 - druk Nr 296/2015 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego 
nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców 
Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137 - druk Nr 297/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

35. Rozpatrzenie projeku uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego 
nr 7 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Franciszka 
Prożka 3/5 - druk Nr 298/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego 
nr 9 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38  - druk Nr 299/2015 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XII Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy 
z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35 - druk Nr 300/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

38. Rozpatrzenie projektu w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 15 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 im. dr. Stefana 
Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 – druk Nr 301/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego 
nr 17 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych im. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37 - druk Nr 302/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego 
nr 19 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły 
w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 - druk Nr 303/2015 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego 
nr 20 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Wareckiej 41 - druk Nr 304/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego 
nr 21 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy 
ul. Żubardzkiej 2 - druk Nr 305/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
2.12.2015 r.). 

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego 
dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta 
Estkowskiego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 - druk Nr 306/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 
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44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Uzupełniającego dla 
Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta 
Estkowskiego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 - druk Nr 307/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych 
wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego 
w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 - druk Nr 308/2015 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego 
Specjalnego nr 22 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej wchodzącego w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi 
przy ul. Siedleckiej 7/21 - druk Nr 309/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
2.12.2015 r.). 

47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXXV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Stefana Batorego w Łodzi przy ul. Stanisława Staszica 1/3  
- druk Nr 310/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.12.2015 r.) wraz                 
z autopoprawką. 

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Specjalistycznego Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej – Planetarium i  Obserwatorium Astronomicznego im. Arego 
Sternfelda w Łodzi przy ul. Pomorskiej 16 - druk Nr 311/2015 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego nr 1 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36 - druk Nr 312/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 2.12.2015 r.). 

49a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Barytowa                       
– druk BRM nr 186/2015. 

50. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o podmiotach, w których będą wykonywane 
nieodpłatne i kontrolowane prace na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.12.2015 r.). 

50a. Sprawozdanie z pracy Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi za okres 
od 10 grudnia 2014 r. do 10 grudnia 2015 r. - druk BRM Nr 205/2015. 

51. Sprawozdanie z pracy Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Łodzi 
od 18 grudnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r. - druk BRM Nr 206/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 2.12.2015 r.) 

52. Sprawozdanie z pracy Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej             
w Łodzi od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r. - druk BRM Nr 207/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 2.12.2015 r.) 

53. Zapytania i wolne wnioski. 

54. Zamknięcie sesji. 
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