
DRUK BRM nr 120a/2016  
PORZĄDEK OBRAD 

XXXIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 31 sierpnia 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 XXXII 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 stanowisko – apel Rady Miejskiej w Łodzi do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania możliwości wprowadzenia zakazu wjazdu tranzytowego samochodów 
ciężarowych powyżej 12 ton do Miasta Łodzi – druk BRM nr 119/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.08.2016 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu 
Stoki – druk BRM nr 187/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 24.08.2016 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych 
dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych 
oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi – 
druk Nr 243/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.08.2016 r.). 

11. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat realizowanych oraz planowanych 
drogowych inwestycji miejskich. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
p…………………..– druk BRM nr 113/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
24.08.2016 r.). 

12a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi                       
…………………………– druk BRM nr 111/2016. 

12b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwanie Państwa 
Eufemii i Witolda Kamińskich do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą            
Nr XXX/772/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie skargi Państwa 
Eufemii i Witolda Kamińskich na odpowiedź Administracji Zasobów Komunalnych Łódź 
– Górna – druk BRM nr 121/2016. 

12c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ………………………na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 122/2016. 

12d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
……………………– druk BRM nr 125/2016. 
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12e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ………………………na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 114/2016. 

12f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ………………………….na działanie 
Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu – druk BRM nr 115/2016. 

12g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy 
Maratońskiej – druk BRM nr 116/2016. 

12h Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi   
…………………- druk BRM nr 117/2016. 

12i Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
…………………….– druk BRM nr 118/2016. 

12j Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi …………………………na działanie 
Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich - druk BRM nr 102/2016.  

12k Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi ………………………….na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 126/2016. 

12l Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji ……………………….o podjęcie 
działań zapobiegających masowej wycince drzew w Łodzi – druk BRM nr 112/2016. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk Nr 245/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
23.08.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk Nr 246/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.08.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi - druk Nr 238/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 11.08.2016 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - druk Nr 237/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 17.08.2016 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 44 - druk Nr 244/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.08.2016 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Targowej 69 i 71 – 
druk Nr 257/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.08.2016 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Legionów 63 – 
druk Nr 258/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.08.2016 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Parku 
Kulturowego ulicy Piotrkowskiej - druk Nr 211/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 24.06.2016 r.). 
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Polkomtel 
sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr III/41/14 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima 
i Henryka Sienkiewicza - druk Nr 239/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
12.08.2016 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na 
terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Andrzeja Kerna i Stokowskiej – 
druk Nr 240/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 17.08.2016 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Karola Libelta 16, Wielkopolskiej 55, 
Zuli Pacanowskiej 3, Łanowej 18 i Marynarskiej 39 - druk Nr 259/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.08.2016 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk Nr 260/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 23.08.2016 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 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 lata 2016-2018” - druk Nr 256/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.08.2016 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów - druk Nr 247/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.08.2016 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk Nr 248/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.08.2016 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk Nr 249/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.08.2016 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  - 
druk Nr 206/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 24.06.2016 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łodzi 
przy ul. Senatorskiej 4 - druk Nr 230/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
29.06.2016 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Miasto Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego 
domu samopomocy - druk Nr 242/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
22.08.2016 r.). 
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32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy                        
aleja Władysława Bartoszewskiego – druk BRM nr 109/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 24.08.2016 r.). 

33. Informacja o stanie realizacji programu pn. „Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 
2007 – 2015” (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.07.2016 r.). 

34. Sprawozdanie z realizacji w pierwszym półroczu 2016 roku uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi Nr XXXIV/372/96 z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie nieruchomości gruntowych (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
23.08.2016 r.). 

35. Zapytania i wolne wnioski. 

36. Zamknięcie sesji. 
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