
DRUK BRM nr 24a/2017 
PORZĄDEK OBRAD 

XLII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 22 lutego 2017 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 XL 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 Dyrektora Łódzkiego 
Ośrodka Geodezji – druk BRM nr 29/2017. 

7b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani …………. na działanie Prezydenta 
Miasta  -  druk BRM nr 31/2017. 

7c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Wspólnoty 
Mieszkaniowej Malczewskiego 19 – druk BRM nr 18/2017. 

7d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani ……………. na działanie 
Prezydenta Miasta  -  druk BRM nr 17/2017. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Stanowisko – apel Rady Miejskiej w Łodzi do Sejmiku 
Województwa Łódzkiego o wprowadzenie na obszarze Gminy Łódź ograniczeń 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – 
druk BRM nr 20/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.02.2017 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta 
Łodzi w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez walkę z niską emisją – 
druk BRM nr 21/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.02.2017 r.). 

9a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych 
z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, trybu 
postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania – druk nr 46/2017. 

9b Informacja Prezydenta Miasta Łodzi nt. zagrożeń wynikających z możliwości odstąpienia 
przez wojewodę Łódzkiego od Porozumienia Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta 
Łodzi z 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych 
spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego realizowanych przez Łódzkiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy: Wojewodą Łódzkim 
Jolantą Chełmińską      a Miastem Łódź reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi 
Hannę Zdanowską. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – 
druk BRM nr 23/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.02.2017 r.). 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Spółki 
Cityboard Media sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą 
Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie 
ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi – 
druk BRM nr 22/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.02.2017 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2017 rok - druk nr 22/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
14.02.2017 r.) wraz z autopoprawkami. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 23/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 14.02.2017 r.) wraz z autopoprawkami. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - 
druk nr 365/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 03.01.2017 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - 
druk nr 6/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 30.01.2017 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - 
druk nr 16/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 09.02.2017 r.).  

16a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace    
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi                       
- druk nr 26/2017. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji 
Projektu nr 1 pn. „Gospodarka ściekowa, faza III” w ramach programu pn. „System 
odwodnienia Miasta” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do złożenia wniosku  
o dofinansowanie - druk nr 24/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
14.02.2017 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji 
Projektu nr 2 pn. „Odwodnienie Miasta” w ramach programu pn. „System odwodnienia 
Miasta” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do złożenia wniosku 
o dofinansowanie - druk nr 25/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
14.02.2017 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do 
wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej  
w 2017 r. - druk nr 9/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 09.02.2017 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 
sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz 
nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi - druk nr 366/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 13.01.2017 r.). 

20a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Giewont 4, 
stanowiącej własność osoby fizycznej - druk nr 30/2017. 
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20b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości 
położonych w Łodzi przy ul. Osadniczej 5a i 7, stanowiących własność Miasta Łodzi na 
niezabudowaną nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Liściastej bez numeru, 
stanowiącą własność osób fizycznych – druk nr 31/2017. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 179 - druk nr 17/2017  
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 14.02.2017 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. ks. hm. Ignacego Skorupki 17/19 -
druk nr 21/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 14.02.2017 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego w Łodzi - druk nr 328/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 27.12.2016 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie 
rzeki Sokołówki, obejmującej zachodnią część osiedla Sokołów - druk nr 7/2017 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.01.2017 r.) wraz z autopoprawką. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Rybnej, Ciesielskiej, Zgierskiej i Krótkiej - druk nr 10/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 14.02.2017 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej 
Park im. księcia Józefa Poniatowskiego, położonej w rejonie alei Jana Pawła II  
i Adama Mickiewicza oraz ulic: Stefana Żeromskiego, Radwańskiej, Inżynierskiej  
i Parkowej - druk nr 11/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 09.02.2017 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej 
Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, położonej w rejonie ulic: Konstantynowskiej, 
Krakowskiej, Siewnej, Wieczność, Jarzynowej i Srebrzyńskiej oraz alei Unii Lubelskiej - 
druk nr 12/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 09.02.2017 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej 
Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, położonej w rejonie ulic Krzemienieckiej  
i Konstantynowskiej oraz alei Unii Lubelskiej - druk nr 13/2017 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 09.02.2017 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Srebrzyńskiej, Jarzynowej i Solec oraz alei Unii Lubelskiej – 
druk nr 14/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 09.02.2017 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie alei Unii Lubelskiej - druk nr 15/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
09.02.2017 r.). 
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31. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za IV kwartał 
2016 roku - druk nr 8/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 31.01.2017 r.). 

31a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum 
Rehabilitacyjno – Opiekuńczemu – Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi                       
- druk  nr 33/2017. 

31b Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi 
Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi - druk  nr 34/2017. 

31c Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi 
Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi - druk  nr 35/2017. 

31d Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi 
Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego 
„Nurta” w Łodzi - druk  nr 36/2017. 

31e Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi 
Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 - druk  nr 37/2017. 

31f Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi 
Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65 - druk  nr 38/2017. 

31g Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi 
Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6 - druk  nr 39/2017. 

31h Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej Miasta Łodzi – Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56                  
i nadania statutu jednostce -  druk  nr 40 /2017. 

31i Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej Miasta Łodzi – Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114                  
i nadania statutu jednostce - druk  nr 41/2017. 

31j Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu                       
2 Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi - druk  nr 42/2017. 

31k Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu                       
3 Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi - druk  nr 43/2017. 

31l Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu                       
5 Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi - druk  nr 44/2017. 

31m Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu                     
6 Domowi Pomocy Społecznej w Łodzi - druk  nr 45/2017. 

32. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji Rady Miejskiej w Łodzi za 2016 r. 

33. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Łodzi na 2017 r. 

34. Zapytania i wolne wnioski. 

35. Zamknięcie sesji. 
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