
DRUK BRM nr 74a/2015 
PORZĄDEK OBRAD  

XII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu  20 maja 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 X i XI 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 w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Katarzyny 
Szmigielskiej i p. Piotra Wyszatyckiego przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 
w Łodzi – druk BRM nr 69/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.05.2015 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Ziemowita 
Staszewskiego przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi –                       
druk BRM nr 70/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.05.2015 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Janiny Tropisz 
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 71/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 13.05.2015 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. Czesławy Sylwestrzak 
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 72/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 13.05.2015 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Rafała Czerwczaka na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 58/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 13.05.2015 r.). 

12a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pp. Marii i Mariana Zając oraz Mariana 
Figwer na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 73/2015. 

12b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Agnieszki 
Ciepłowskiej przez Komisję Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej – 
druk BRM nr 77/2015. 

12c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Piotra Bilińskiego na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 85/2015. 

12d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Zofii Kobziak na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 75/2015. 
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12e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Stanisława Bałabusty na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 76/2015. 

12f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Barbary Marchut 
przez Doraźną Komisję ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 78/2015. 

12g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Rafała 
Czerwczaka przez Doraźną Komisję ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi – 
druk BRM nr 79/2015. 

12h Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi lokatorów 
ul. Obłocznej i Listopadowej przez Doraźną Komisję ds. Transportu Rady Miejskiej 
w Łodzi – druk BRM nr 80/2015. 

12i Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Sylwii 
Cymerman przez Doraźną Komisję ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi – 
druk BRM nr 81/2015. 

12j Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Macieja 
Lubnauera przez Doraźną Komisję ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi – 
druk BRM nr 82/2015. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2015 rok - druk Nr 118/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
12.05.2015 r.) wraz z autopoprawkami. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk Nr 119/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 12.05.2015 r.) wraz z autopoprawkami. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 
Nowe Centrum Łodzi – druk Nr 88/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
31.03.2015 r.). 

16. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za I kwartał         
2015 roku - druk Nr 112/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 12.05.2015 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów 
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk Nr 120/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 13.05.2015 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym – druk Nr 121/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 13.05.2015 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród 
dla trenerów – druk Nr 122/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.05.2015 r.). 

20. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 - druk Nr 111/2015 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 28.04.2015 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej dla 
Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” – druk Nr 123/2015 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 13.05.2015 r.). 
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22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ustronnej 47/49, 49a i 51 –       
druk Nr 113/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.05.2015 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Inflanckiej 15 –                       
druk Nr 114/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.05.2015 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Milionowej bez numeru 
i Łęczyckiej 1-7 – druk Nr 115/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.05.2015 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze 
darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Okólnej bez 
numeru na rzecz Województwa Łódzkiego – druk Nr 116/2015 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 13.05.2015 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Paradnej bez numeru –                 
druk Nr 117/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.05.2015 r.). 

27. Zapytania i wolne wnioski. 

28. Zamknięcie sesji.  
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