
DRUK BRM nr 178a/2016 
PORZĄDEK OBRAD 

XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 7 grudnia 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 XXXVII 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 skargi p. ………………na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 179/2016. 

7b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ……………… na działanie Dyrektora 
Zarządu Lokali Miejskich – druk BRM nr 180/2016. 

7c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ……………….. na działanie 
Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich – druk BRM nr 174/2016. 

7d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ………………… 
– druk BRM nr 184/2016. 

7e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi                       
p. ……………., p. ……………… oraz p. ………………    – druk BRM nr 185/2016. 

7f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego  z dnia 
18 listopada 2016 r. – druk BRM nr 189/2016.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko - apel w sprawie powołania Rzecznika 
ds. Osób Starszych przy Prezydencie Miasta Łodzi – druk BRM nr 177/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 29.11.2016 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi do Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawie sprzeciwu wobec rządowych projektów ustaw dotyczących likwidacji 
gimnazjów i przewidywanych skutków ich likwidacji – druk BRM nr 182/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 30.11.2016 r.). 

10. rozpatrzono jako pkt 26e. 

10a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego 
poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     
- druk nr 337/2016. 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk Nr 331/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
29.11.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk Nr 332/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 29.11.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

13. Rozpatrzono jako pkt 26f.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów 
branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów - druk Nr 329/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.11.2016 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania wody 
 i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Łodzi - druk Nr 319/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 24.11.2016 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego z Miastem Konstantynów Łódzki - druk Nr 320/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.11.2016 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi 
Wodociągów i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań 
własnych gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej - druk Nr 321/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.11.2016 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - druk Nr 304/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.11.2016 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym - druk Nr 305/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 23.11.2016 r.). 

19a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 318/2016. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tokarskiej 4 i 4/6 – 
druk Nr 334/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 29.11.2016 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi 
niezabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Listopadowej bez numeru, 
stanowiącej własność osób fizycznych - druk Nr 330/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 25.11.2016 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty 
w Łodzi i nadania statutu - druk Nr 336/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
30.11.2016 r.) wraz z autopoprawką. 
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22a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych 
i gminnych – druk nr 338/2016. 

22b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom 
niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, 
funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystania – druk nr 339/2016. 

22c Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Miasta 
Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+ druk nr 340/2016. 

22d Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020 – 
druk nr 341/2016. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Granatowa – 
druk BRM Nr 175/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 30.11.2016 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Komitetu Obrony 
Robotników – druk BRM Nr 176/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
30.11.2016 r.). 

25. Informacja Prezydenta Miasta o podmiotach, w których będą wykonywane nieodpłatne 
i kontrolowane prace na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 25.11.2016 r.). 

26. Przedstawienie sprawozdania z działalności Doraźnej Komisji ds. Budżetu 
Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi w okresie od grudnia 2015 roku do 
listopada 2016 roku. 

26a Sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta od 9 grudnia 2015 r.                       
do 1 grudnia 2016 r. 

26b Sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi za okres 
od 11 grudnia 2015 r. do 10 grudnia 2016 r. – druk BRM nr 183/2016. 

26c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji 
Miasta Rady Miejskiej w Łodzie – druk BRM nr 188/2016. 

26d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Transportu 
Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 186/2016.  

26e Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o sposobie realizacji dofinansowań unijnych 
z Urzędu Marszałkowskiego w perspektywie finansowej 2007-2013. 

26f Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zagospodarowania lokali, w budynkach 
wyremontowanych przez Miasto Łódź w okresie od 2011 roku do grudnia 2016 roku wraz 
z informacją o liczbie lokali mieszkaniowych i użytkowych w tych budynkach, które są 
użytkowane oraz liczby lokali pustych. 

27.  Zapytania i wolne wnioski. 

28. Zamknięcie sesji. 
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