
Druk BRM nr 98/2017  
PORZĄDEK OBRAD 

XLVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi  
w dniu 10 maja 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  poprzedniej 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 uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Konstantynowskiej, Krzemienieckiej, Retkińskiej i Janusza Kusocińskiego -                                            
druk Nr 117/2017 (materiał dostarczony na sesji w dniu 26.04.2017 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, Edwarda 
Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, Henryka Sienkiewicza i ks. bp. Wincentego 
Tymienieckiego – druk Nr 94/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniach 
13 i 18.04.2017 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Piotrkowskiej, Nawrot i Henryka 
Sienkiewicza – druk Nr 95/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniach 
13 i 18.04.2017 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei: Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza oraz ulic: Andrzeja Struga 
i Piotrkowskiej – druk Nr 96/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
18.04.2017 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 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 97/2017 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.04.2017 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Szczecińskiej, Wici i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego                                           
druk Nr 112/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 26.04.2017 r.). 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Bażanciej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej i Skrzydlatej oraz granicy terenu 
kolejowego i Lasu Łagiewnickiego - druk Nr 113/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 28.04.2017 r.). 

15. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za 
I kwartał 2017 roku - druk Nr 118/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
2.05.2017 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Eksploratorów Marsa 
- druk BRM nr 75/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 26.04.2017 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Naturalna – 
druk BRM nr 76/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 26.04.2017 r.). 

18. Zapytania i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie sesji. 
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