
Druk BRM nr 96a/2016 
PORZĄDEK OBRAD 

XXXI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 15 czerwca 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 XXX 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2015 - druk nr 105/2016 
(materiał odbierany w Zespole ds. Obsługi Sesji od dnia 30.03.2016 r.) 

9. Sprawozdanie finansowe miasta Łodzi za 2015 rok wraz z opinią i raportem niezależnego 
biegłego rewidenta z badania łącznego sprawozdania finansowego miasta Łodzi                      
za rok 2015 (materiał wysłany e-mailem w dniu 17 maja 2016 r.). 

10. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2015-31.12.2015                       
- druk nr 106/2016 (materiał odbierany w Zespole ds. Obsługi Sesji                       
od dnia 30.03.2016 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Łodzi za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok – 
druk BRM nr 80/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.06.2016 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 
2015 rok – druk BRM nr 81/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.06.2016 r.). 

12a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Piotra 
Wawrzyńskiego - druk BRM nr 94/2016. 

12b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Stanisława 
Dyaczyńskiego - druk BRM nr 95/2016. 

12c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani Alicji Dikof na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 97/2016.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania do 
leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta 
Łodzi na lata 2016-2020” - druk nr 195/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
7.06.2016 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk nr 193/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
7.06.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk nr 194/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 7.06.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

15a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 
Łódź porozumienia w sprawie wspólnego realizowania zadań z zakresu ochrony 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego poprzez przystąpienie do partnerstwa na 
przygotowanie i realizację projektu obejmującego zgłoszenie obiektów pozostających w 
trwałym zarządzie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do Projektu 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nr 2 oraz ich wspólną rewitalizację                       
– druk nr 202/2016. 

15b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 r. – 
druk nr 203/2016. 

 
15c Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2040 – druk nr 204/2016. 
 
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia 

z dnia 31 października 2003 r. zawartego pomiędzy Województwem Łódzkim i Miastem 
Łódź o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego 
Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli - druk nr 176/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 1.06.2016 r.). 

 
16a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia o współpracy z Gminą Miejską Pabianice – 
Miastem Pabianice, Gminą Miastem Zgierz, Gminą Zgierz, Gminą Ozorków, Gminą 
Miastem Ozorków, Gminą Lutomiersk, Gminą Ksawerów, Gminą Konstantynów Łódzki 
– druk nr 200/2016. 

16b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia o podjęciu prac nad zmianą 
uchwały w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej                       
– druk nr 201/2016. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia 
„Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020” - druk nr 185/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.06.2016 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu 
publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa”                       
- druk  nr 184/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.06.2016 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - 
druk nr 168/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 24.05.2016 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „Łodzianie na start” finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020 - druk nr 173/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
3.06.2016 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 
Łódź porozumień z powiatami łódzkim wschodnim oraz pabianickim - druk nr 186/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.06.2016 r.). 
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22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi - druk nr 182/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 2.06.2016 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną            
w „Alei klonów srebrzystych” stanowiącej pomnik przyrody - druk nr 178/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.06.2016 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały                      
w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami „Centrum Sportu i Rekreacji 
w Łodzi” i „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi” oraz nadania statutu jednostce 
budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi”                       
- druk nr 174/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.06.2016 r.). 

25. 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 188/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 3.06.2016 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Centrum Medycznego 
im. dr. Ludwika Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego - druk nr 183/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 6.06.2016 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką 
nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Milionowej 14 - druk nr 187/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 6.06.2016 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim 
Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi - druk nr 189/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 7.06.2016 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim 
Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi - druk nr 190/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 7.06.2016 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej w Miejskim 
Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi                       
- druk nr 191/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.06.2016 r.). 

31. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób                       
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” w 2015 r.                        
- druk nr 199/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.06.2016 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 
lokalami użytkowymi - druk nr 181/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
1.06.2016 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Augustów  bez numeru                       
- druk nr 196/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.06.2016 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu  nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rajmunda Rembielińskiego 35                   
i ul. Rajmunda Rembielińskiego  bez numeru - druk nr 197/2016 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 8.06.2016 r.). 

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12056#p16_182
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12056#p16_178
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12056#p16_174
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12056#p16_188
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12056#p16_183
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12056#p16_187
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12056#p16_189
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12056#p16_190
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12056#p16_191
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12056#p16_199
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12056#p16_181
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12056#p16_196
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=12056#p16_197


35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy szlaku kolejowym Łódź-Koluszki, 
oznaczonych jako działka nr 365 w obrębie S-2 i działka nr 180/68 w obrębie S-6                    
- druk nr 198/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.06.2016 r.). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany udziału w nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, na nieruchomość lokalową, stanowiącą własność 
osoby fizycznej - druk nr 180/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
3.06.2016 r.). 

37. Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź uniemożliwienia 
korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości nieruchomości w związku                       
z uchwaleniem planów miejscowych uwzględniająca okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 
31.12.2015 r. - druk nr 162/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.06.2016 r.). 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Pionierskiej                    
i Biegunowej - druk nr 179/2016  (materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.06.2016 r.). 

39. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi - druk nr 192/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.06.2016 r.). 

40. Zapytania i wolne wnioski. 

41. Zamknięcie sesji. 
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