
DRUK BRM nr 46a/2016 
PORZĄDEK OBRAD 

XXVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 30 marca 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 XXVI 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. Zdzisława Klata na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 40/2016. 

7b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Jolanty Tahy na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi - druk BRM nr 41/2016. 

7c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Edyty Szczepańskiej na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 42/2016. 

7d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Zbigniewa Nowaczyka na zaniechanie 
Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 43/2016. 

7e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Mateusza Nalberta na działanie 
Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej - druk BRM nr 45/2016. 

7f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwanie Państwa 
Mirosława Złotorowicza, Lidii Król-Pinder oraz Stanisława Zalewskiego do usunięcia 
naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały Nr XVI/355/15 Rady Miejskiej w 
Łodzi z dnia 16 września 2015 r. stanowisko – apel w sprawie zapobiegania lokalizacji 
objazdowych przedstawień i pokazów z udziałem zwierząt, na terenach należących do 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 47/2016 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta 
Miasta Łodzi w zakresie opracowania polityki tworzenia korzystnych warunków dla 
rozwoju ruchu pieszego - druk BRM nr 44/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 22.03.2016 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk Nr 99/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
22.03.2016 r.) wraz z autopoprawką. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk Nr 100/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 22.03.2016 r.) wraz z autopoprawką. 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków niestanowiacych własności Miasta Łodzi – 
druk Nr 101/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 22.03.2016 r.).   

11a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi – druk nr 104/2016. 

11b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi - 
druk nr 107/2016. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu 
publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa” – 
druk Nr 54/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 11.02.2016 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu 
publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Międzyrzecze Neru 
i Dobrzynki” - druk Nr 55/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 11.02.2016 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu 
publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Źródła Neru” – 
druk Nr 70/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.02.2016 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu 
publicznego na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Sucha dolina 
w Moskulach” - druk Nr 71/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
18.02.2016 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulicy Łagiewnickiej, do terenu kolejowego i granicy Lasu Łagiewnickiego – 
druk Nr 86/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 11.03.2016 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania 
pp. Małgorzaty, Radosława i Edyty Kosiec do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego 
uchwały Nr LXXIII/1531/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej północną część 
osiedla Sokołów – druk Nr 98/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
23.03.2016 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2016” – 
druk Nr 96/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.03.2016 r.)                        
wraz z autopoprawką. 

19. 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 97/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 22.03.2016 r.).  

19a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2016 na realizację zadań w zakresie 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi                        
- druk nr 108/2016. 
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 91/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 17.03.2016 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki 
budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych I - druk Nr 92/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 17.03.2016 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk Nr 94/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 17.03.2016 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum 
prowadzonego przez Miasto Łódź, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tego 
gimnazjum oraz przyznania im określonej liczby punktów - druk Nr 95/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 17.03.2016 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Specjalnej nr 25 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi przy 
ul. Łucji 12/16 i nadania statutu - druk Nr 103/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 22.03.2016 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 
pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście 
Łodzi (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na 
rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie 
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - druk Nr 84/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 16.03.2016 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 
pozakonkursowego „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy 
w mieście Łodzi (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej 
osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy - druk Nr 85/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 16.03.2016 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu – 
druk BRM nr 37/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 3 marca br. ). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu - druk BRM nr 38/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 3 marca br. ). 

29. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty w związku 
z uchwaleniem planów miejscowych (opłaty planistycznej), uwzględniająca okres od 
dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
16 marca br.). 
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30. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o podmiotach, w których będą wykonywane 
nieodpłatne i kontrolowane prace na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 22 marca br. ).  

31. Zapytania i wolne wnioski. 

32. Zamknięcie sesji. 

 
 
 


