
Druk BRM nr 31a/2016 
PORZĄDEK OBRAD 

XXVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 9 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 XXV 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 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2016 - druk BRM nr 14/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 11.02.2016 r.). 

8a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Piotra Kaleciaka na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 29/2016. 

8b. Rozpatrzono jako pkt 35b. 

8c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Zdzisława Klata                        
– druk BRM nr 34/2016. 

8d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Jolanty Tahy                        
– druk BRM nr 35/2016. 

8e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Edyty 
Szczepańskiej – druk BRM nr 36/2016. 

8f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia Nad Stawem w Łodzi na 
działanie Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 1/2016 wraz z autopoprawką. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
nieodpłatności przejazdu aglomeracyjnym odcinkiem autostrady A1 Stryków – Tuszyn -
druk BRM nr 28/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.03.2016 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel do mieszkańców Łodzi                        
o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 
działających na terenie Miasta - druk BRM nr 30/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 2.03.2016 r.). 

10a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu 
jednostce – druk nr 82/2016. 
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10b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto 
Łódź Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz określenia zasad wniesienia przez miasto Łódź wkładu 
pieniężnego i niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego - druk Nr 57/2016 wraz 
autopoprawkami (materiał dostarczony do skrytek w dniu 17.02.2016 r. a autopoprawki 
w dniach 25.02.2016 r. oraz 8.03.2016 r.). 

10c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia, 
zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na 
terenie Miasta Łodzi – druk nr 88/2016. 

10d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał powołujących lub 
określających inkasentów opłaty targowej – druk nr 89/2016. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk Nr 76/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
1.03.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk Nr 77/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 1.03.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

13. Rozpatrzono w pkt 10b. 
13a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu                   

pn. „Rodzina z Rodziną” – druk nr 79/2016. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - 
druk Nr 19/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.02.2016 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika - druk Nr 58/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.02.2016 r.). 

15a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego 
obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałac Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum 
Miasta Łodzi”, ubiegającego się o dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 - druk nr 83/2016. 

15b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie 
realizowanego przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi projektu pn. 
„Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez 
modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia” 
współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
kultury - druk nr 87/2016. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi - druk Nr 72/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 26.02.2016 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Łodzi przy 
alei Leona Schillera bez numeru oraz ulicy Piotrkowskiej 110 - druk Nr 74/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 29.02.2016 r.). 
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18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Głogowej 3 - druk Nr 56/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.02.2016 r.)  zdjęty z porządku obrad  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Krańcowej bez numeru                      
- druk Nr 78/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.03.2016 r.). 

19a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi, oznaczonej w ewidencji gruntów                       
i budynków jako działka nr 64/13 w obrębie W-21 – druk nr 330/2015. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki 
budżetowej o nazwie Zarząd Inwestycji Miejskich - druk Nr 75/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 1.03.2016 r.). 

20a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 
Łódź porozumienia o współpracy z Gminą Konstantynów Łódzki - druk nr 80/2016. 

20b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 
Łódź umowy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o. dotyczącej honorowania                    
w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi biletów Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej Sp. z o.o.  - druk nr 90/2016. 

21. 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.)                        
zdjęty z porządku obrad  

22. 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.) 
zdjęty z porządku obrad  

23. 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.)                       
zdjęty z porządku obrad  

24. 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.) 
zdjęty z porządku obrad  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Róż oraz ulic: Łagiewnickiej, Julianowskiej, Zgierskiej, 
dr. Władysława Biegańskiego, Krzewowej, Pogodnej, Zdrojowej i Przyrodniczej – 
druk Nr 59/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.02.2016 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Łagiewnickiej, Modrzewiowej, 
Folwarcznej, Jaworowej, Leszczynowej, gen. Józefa Sowińskiego, Pawilońskiej, 
gen. Józefa Bema i Gontyny - druk Nr 60/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
23.02.2016 r.). 
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27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Hyrnej, Listopadowej i Dębowskiego - druk Nr 61/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.02.2016 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Malowniczej i Macieja Rataja oraz autostrady A1 - druk Nr 63/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.02.2016 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Taborowej i Malowniczej - druk Nr 64/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 23.02.2016 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Taborowej, Antoniego Słonimskiego i Tadeusza Gajcego – 
druk Nr 65/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.02.2016 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Taborowej, Tadeusza Gajcego i Jana Parandowskiego - druk Nr 66/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.02.2016 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Rokicińskiej, Tadeusza Gajcego i Zakładowej - druk Nr 67/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.02.2016 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Rokicińskiej i Jerzego Szaniawskiego - druk Nr 68/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.02.2016 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem, 
Marmurowej i Opolskiej - druk Nr 69/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
23.02.2016 r.). 

34a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. Piotra 
Misztala do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XX/460/15 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej – druk 81/2016 . 

35. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za IV kwartał 
2015 roku - druk Nr 73/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 26.02.2016 r.). 

35a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Lansjerów                       
- druk BRM nr 27/2016. 
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35b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Zbigniewa 
Nowaczyka Przewodniczącego Zarządu Osiedla Nowosolna – druk BRM nr 33/2016. 

36. Zapytania i wolne wnioski. 

37. Zamknięcie sesji. 
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