
Druk BRM nr 55a/2016 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 20 kwietnia 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 XXVII 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 stanowisko w sprawie stosowania się władz Łodzi do 
wyroków Trybunału Konstytucyjnego - druk BRM nr 58/2016. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Małgorzaty 
Tatary - Czekańskiej - druk BRM nr 51/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.04.2016 r.) 

8a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Andrespolu - druk BRM nr 52/2016. 

8b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi                      
p. Tomasza Owczarczyka - druk BRM nr 53/2016. 

8c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Ziemowita 
Staszewskiego - druk BRM nr 54/2016. 

8d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Beaty Szac - 
druk BRM nr 50/2016. 

8e  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi               
p. Małgorzaty Tatary – Czekańskiej na działanie Prezydenta Miasta Łodzi                       
- druk BRM nr 56/2016. 

8f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji Społecznego Komitetu Obrony 
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Łodzi                       
o utrzymanie działalności ww. placówki - druk BRM nr 57/2016 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi – 
druk BRM nr 48/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.04.2016 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” 
- druk BRM nr 49/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.04.2016 r.). 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk Nr 117/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
12.04.2016 r.) wraz z autopoprawką. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk Nr 118/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 12.04.2016 r.) wraz z autopoprawką. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie 
z systemu Łódzki Rower Publiczny - druk Nr 119/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 12.04.2016 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi przy                       
ul. Stefana Żeromskiego 115 - druk nr 126/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 13.04.2016 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 i nadania statutu – 
druk Nr 127/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.04.2016 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum 
Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 i nadania statutu - 
druk Nr 128/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.04.2016 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej nr 3 
dla Dorosłych w Łodzi, nadania statutu oraz włączenia do Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163 – 
druk nr 129/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.04.2016 r.).                       
– zdjęto z porządku obrad 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla 
Dorosłych nr 3 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi przy ul. płk. Jana 
Kilińskiego 159/163 – druk nr 130/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.04.2016 r.). – zdjęto z porządku obrad 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 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 131/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 13.04.2016 r.). – zdjęto z porządku obrad 

19a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Praktyka czyni mistrza” - druk Nr 133/2016. 

19b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik 
ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego 
w Łodzi”  - druk Nr 134/2016 

19c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”                        
- druk Nr 135/2016 

19d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Elektronik przyszłości” - druk Nr 136/2016 
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19e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę”  - druk Nr 137/2016 

19f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Wszechstronny poligraf” - druk Nr 138/2016 

19g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Dobry zawód - lepsza przyszłość”  - druk Nr 139/2016 

19h Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Szkoła mistrzostwa kulinarnego”  - - druk Nr 140/2016 

19i Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Doświadczony uczeń” - druk Nr 141/2016 

19j Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi”                        
- druk Nr 142/2016 

19k Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” - druk Nr 143/2016 

19l Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż”                   
- druk Nr 144/2016 

19m Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dzisiaj staż, jutro praca”                  
- druk Nr 145/2016 

19n Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Egzamin zawodowy bez stresu” - druk Nr 146/2016 

19o Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu 
Straży Miejskiej w Łodzi - druk nr 147/2016 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przyznawania nagród dla trenerów - druk Nr 122/2016 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 13.04.2016 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - druk Nr 123/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 13.04.2016 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - druk Nr 124/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.04.2016 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu 
publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Źródła Neru” – 
druk Nr 70/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.02.2016 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu 
publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sucha dolina 
w Moskulach” - druk Nr 71/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
18.02.2016 r.). 
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25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - 
druk Nr 102/ 2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 29.03.2016 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu  nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Strażackiej bez numeru – 
druk Nr 112/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 12.04.2016 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia przed Sądem Okręgowym w Łodzi 
ugody sądowej polegającej na dokonaniu zamiany nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Łodzi, na nieruchomości stanowiące własność osoby fizycznej – 
druk Nr 113/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 12.04.2016 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
pn. „Aktywny Krok” - druk Nr 116/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
12.04.2016 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru sprawowanego przez 
Prezydenta Miasta Łodzi nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami, działającymi na terenie miasta Łodzi - druk Nr 114/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 8.04.2016 r.). 

29a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„ŚWIETLICE.LODZ” – druk nr 132/2016 

30. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 – 
druk Nr 109/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 6.04.2016 r.). 

31. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r. - druk Nr 121/2016 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 13.04.2016 r.). 

32. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015 - 
druk Nr 120/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.04.2016 r.). 

33. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla dzieci 
i młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2015 r. – 
druk Nr 115/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.04.2016 r.). 

34. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” 
finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2015 r. - druk Nr 111/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 8.04.2016 r.). 

35. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
za rok 2015 - druk Nr 93/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.04.2016 r.). 

36. Prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2015 – 
druk Nr 105/2016 wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2015-
31.12.2015 - druk Nr 106/2016 (materiały odbierane w Zespole ds. Obsługi Sesji 
od dnia 30.03.2016 r.). 

37. Zapytania i wolne wnioski. 

38. Zamknięcie sesji. 
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