
DRUK BRM Nr 150a/2016 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XXXVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 19 października 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 protokołów z XXXIV i XXXV 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 w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ………….             
– druk BRM nr 145/2016. 

7b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. …………… – 
druk BRM nr 148/2016. 

7c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. …….. na działanie Prezydenta Miasta 
Łodzi – druk BRM nr 149/2016. 

7d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ……. i p. ……..  na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 137/2016. 

7e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ………………. na działanie Zarządu 
Dróg i Transportu – druk BRM nr 138/2016. 

7f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ……………. na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 155/2016. 

7g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skarg p. ………….. na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 156/2016. 

7h Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ………… na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 153/2016. 

7i Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ……………… na bezczynność 
Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi – druk BRM nr 154/2016. 

7j Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. …………………. 
– druk BRM nr 147/2016. 

7k Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie 
stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze 
miasta Łodzi, dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli 
wykonywania zleconych zadań – druk BRM nr 158/2016. 
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7l  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewłaściwości Rady Miejskiej w Łodzi do 
rozpatrzenia skargi p. ……………. – druk BRM nr 160/2016. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
500. rocznicy Reformacji – druk BRM nr 146/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 12.10.2016 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” 
– druk BRM nr 141/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 12.10.2016 r.). 

9a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk Nr 287/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
11.10.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

9b Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk Nr 288/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 11.10.2016 r.) wraz z autopoprawkami.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej 
park pn. „Park na Janowie”, położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Juranda ze 
Spychowa, Maćka z Bogdańca i Oleńki Billewiczówny - druk Nr 283/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 12.10.2016 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: 6 Sierpnia, Generała Lucjana Żeligowskiego, 
św. Jerzego, Cmentarnej, Legionów, Zachodniej i Wólczańskiej - druk Nr 253/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.08.2016 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Andrzeja Struga, Stefana Żeromskiego, Marii 
Skłodowskiej-Curie, Łąkowej, Generała Lucjana Żeligowskiego i 6 Sierpnia – 
druk Nr 254/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.08.2016 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki i ulic: Łąkowej, Marii 
Skłodowskiej-Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja 
Kopernika i Wólczańskiej - druk Nr 255/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.08.2016 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Rzgowskiej, Karpiej, płk. J. Kilińskiego, Śląskiej, Kwartalnej, Kominowej i Króla 
Władysława Warneńczyka - druk Nr 252/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.08.2016 r.).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej teren Lasu 
Łagiewnickiego w rejonie ulic Okólnej i Wycieczkowej - druk Nr 250/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 25.08.2016 r.). 
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych – 
druk Nr 251/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.09.2016 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków udzielania 
bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży przez Miasto Łódź niektórych 
nieruchomości - druk Nr 285/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
12.10.2016 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków udzielania 
bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości - druk Nr 286/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
12.10.2016 r.).  

18a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy                       
ul. Technicznej 8/10 –druk Nr 289/2016. 

19. Rozpatrzono w punkcie 9a. 

20. Rozpatrzono w punkcie 9b. 
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - 

druk Nr 281/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.10.2016 r.). 

22. 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 275/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 7.10.2016 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 - druk Nr 276/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 6.10.2016 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi - druk Nr 277/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 7.10.2016 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania 
p…………….prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PPHU Inter Prasa 
Bernard Soja do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr LVIII/1228/13 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta 
Łodzi miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - druk Nr 278/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.10.2016 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu 
mieszkalnego - druk Nr 267/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.09.2016 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty 
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Miasto Łódź - druk Nr 279/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
7.10.2016 r.).  
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28. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat sytuacji ekonomicznej i kadrowej spółek 
z udziałem kapitałowym  gminy miasto Łódź oraz wykonywania uprawnień 
właścicielskich w zakresie nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami.  

29. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych, złożonych w okresie od 
1 października 2015 r. do 30 września  2016 r.  przez Wiceprezydentów Miasta Łodzi, 
Sekretarza i Skarbnika Miasta Łodzi, osoby pełniące funkcje publiczne w miejskich 
jednostkach organizacyjnych, w organach zarządzających gminnymi osobami prawnymi 
oraz osoby wydające decyzje administracyjne. 

30. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi o analizie oświadczeń 
majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Łodzi do dnia 
30 kwietnia 2016 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.  

30a Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat funkcjonowania Galerii Mistrzów Polskich 
w Muzeum Miasta Łodzi.  

31. Zapytania i wolne wnioski. 

32. Zamknięcie sesji. 
 


