
Druk BRM nr 104a/2015 

PORZĄDEK OBRAD 
XIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu l lipca 2015 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 XII i XIII 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. Ziemowita Staszewskiego na 
działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 97/2015. 

7b  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Janiny Tropisz na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 98/2015. 

7c  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Barbary Marchut na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 100/2015. 

7d  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Sylwii Cymerman na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 102/2015. 

7e  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Macieja Lubnauera na działanie 
Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu - druk BRM nr 103/2015. 

7f  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Krystyny 
Mazurek i p. M. Juszko przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 95/2015. 

7g  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Mirosławy 
Loby przez Komisję Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 105/2015. 

7h  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Alicji 
i Andrzeja Sobolewskich przez Komisję Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi – 
druk BRM nr 107/2015. 

7i Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Katarzyny Szmigielskiej i p. Piotra 
Wyszatyckiego na działanie Dyrektora Administracji zasobów Komunalnych                 
Łódź-Śródmieście – druk BRM nr 96/2015. 

7j Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Czesławy Sylwestrzak na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 99/2015. 

7k Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi 
pp. Marii i Mariana Zając oraz Ewy i Mariana Figwer na działanie Prezydenta Miasta 
Łodzi – druk BRM nr 106/2015. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie utworzenia sieci automatycznych 
toalet publicznych w Łodzi – druk BRM nr 91/2015 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 29.05.2015 r.). 

8a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ulokowania przystanków na trasie kolei 
średnicowej w Łodzi – druk BRM nr 109/2015 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2015 rok - druk nr 165/2015  (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
23.06.2015 r.) wraz z autopoprawkami. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 - druk nr 166/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.06.2015 r.) wraz z autopoprawkami. 

10a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji 
komunalnych miasta Łodzi – druk nr 170/2015. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników - druk nr 157/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 22.06.2015 r.). 

11a  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie 
Miejskiej w Łodzi opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów 
powszechnych – druk nr 169/2015. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie modelu 
rozwoju przestrzennego miasta Łodzi określonego w ramach prac nad projektem Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi -              
druk nr 143/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 19.06.2015 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Ikara i Sanitariuszek - druk nr 127/2015 (materiał  dostarczony do skrytek w dniu 
29.05.2015 r.) – zdjęty  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ulicy Lublinek 32 - druk nr 154/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
22.06.2015 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Łodzi 
zakazu umieszczania plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego na 
niektórych budynkach publicznych, a także na określonych częściach terenów 
publicznych z przyczyn związanych z ochroną  zabytków bądź środowiska -               
druk nr 164/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.06.2015 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 
obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych 
do Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału własnego i wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu 
rejestrowego na udziałach Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
należących do Miasta Łodzi oraz zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2009 rok i w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2009 rok          
w zakresie zadań własnych - druk nr 168/2015 (materiał dostarczony do skrytek          
w dniu 23.06.2015 r.). 

 

 

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_091r
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_109r
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_165
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_166
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_170
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_157
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_169
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_143
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_127
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_154
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_164
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_168


17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu 
Oczyszczania - Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania 
własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej - druk nr 163/2015 - (materiał  
dostarczony do skrytek w dniu 23.06.2015 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Łódź - druk nr 142/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 15.06.2015 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 
Łódź porozumień z powiatami łódzkim wschodnim oraz pabianickim - druk nr 144/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 19.06.2015 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Składowej 38 i 40 -                    
druk nr 152/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.06.2015 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Inflanckiej 120 -                     
druk nr 155/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.06.2015 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicy Stanisława Wigury 21 - druk nr 162/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 23.06.2015 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze 
przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa, udziału we współwłasności nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Górniczej 28 - druk nr 156/2015 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 23.06.2015 r.). 

23a  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 
z wnioskiem o zbadanie zgodności art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – 
druk nr 158/2015. 

23b  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – 
druk nr 173/2015. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwalę 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 139/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.06.2015 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie             
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
Łódź - druk nr 140/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.06.2015 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Muzeum 
Historii Miasta Łodzi i nadania statutu Muzeum Miasta Łodzi - druk nr 153/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 22.06.2015 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 159/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 23.06.2015 r.). 
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28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej o nazwach Miejska Przychodnia „Dąbrowa” w Łodzi oraz 
Miejska Przychodnia „Odrzańska” w Łodzi - druk nr 145/2015 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 19.06.2015 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie 
działalności Rady Społecznej przy Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w  Łodzi -           
druk nr 160/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 22.06.2015 r.) - zdjęty 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu  Miejskiemu Centrum 
Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 161/2015 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 22.06.2015 r.). 

30a  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi 
obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych 
i areszcie śledczym oraz zespołach domów studenckich, dla przeprowadzenia referendum 
ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. – druk nr 171/2015. 

30b  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru miasta 
Łodzi na stałe obwody głosowania – druk nr 172/2015. 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Cichy Kącik -          
druk BRM nr 90/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.06.2015 r.). 

31a  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Rajmunda 
Rembielińskiego - druk BRM nr 108/2015. 

32. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LXXIX/1660/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki                         
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, zmienionej uchwałą Nr XCVIII/2024/14 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. - druk nr 146/2015 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 19.06.2015 r.). 

33. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LXXIX/1659/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na rok 2014 - druk nr 147/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
19.06.2015 r.). 

34. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą 
„Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od czerwca 2014 r. do maja 2015 r. - 
druk nr 148/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.06.2015 r.). 

35. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego” 
adresowanego do młodzieży szkół średnich finansowanego z budżetu miasta Łodzi 
w 2014 r. - druk nr 149/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.06.2015 r.). 

36. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla dzieci       
i młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2014 r. - 
druk nr 150/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.06.2015 r.). 

37. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” 
finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2014 r. - druk nr 151/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 18.06.2015 r.). 

38. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób                         
z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” w 2014 r. -                
druk nr 167/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.06.2015 r.). 

39. Sprawozdanie z działalności delegata w Związku Miast Polskich. 
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40. Sprawozdanie z działalności delegata w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów 
Polskich. 

41. Zapytania i wolne wnioski. 

42. Zamknięcie sesji. 


