
Druk BRM nr 51a/2015 
PORZĄDEK OBRAD  

IX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 8 kwietnia 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 protokołu z VIII 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 uznania za bezzasadne wezwania p. Antoniego 
Wilmańskiego do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały 
Nr VII/100/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie skargi 
p. Antoniego Wilmańskiego na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – 
druk BRM nr 55/2015. 

7b  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Marka Wieczorka na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 46/2015. 

7c  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia „Przyjazna 
Komunikacja dla Nowosolnej” na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – 
druk BRM nr 47/2015. 

7d  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Rafała 
Czerwczaka przez Doraźną Komisję ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi – 
druk BRM nr 56/2015. 

7e  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Zofii Kobziak 
przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi – 
druk BRM nr 53/2015. 

7f  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Stanisława 
Bałabusty przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej 
w Łodzi – druk BRM nr 54/2015. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko apel w sprawie wyposażenia w kamizelki 
odblaskowe publicznych szkół podstawowych – druk BRM nr 21/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 17.02.2015 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi oraz 
Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Łodzi skargi p. Małgorzaty                    
Tatary-Czekańskiej – druk BRM 41/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.03.2015 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi - 
druk BRM nr 49/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 31.03.2015 r.). 
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” 
– druk BRM nr 50/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 31.03.2015 r.). 

12. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu 
Miasta Łodzi i likwidacji stanowiska rzecznika Rady Miejskiej w Łodzi - zdjęty 

13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Biura Rady Miejskiej i likwidacji stanowiska rzecznika Rady Miejskiej      
w Łodzi - zdjęty 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowiska w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej 
Biura Rady Miejskiej i likwidacji stanowiska rzecznika Rady Miejskiej w Łodzi – 
druk BRM nr 44/2015 (materiał rozdany na sesji w dniu 25.02.2015 r.) - zdjęty 

15. Prezentacja 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. Prezentacja projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Atrakcyjne 
Przestrzenie Miejskie 2020+ – druk  nr 308/2013 wraz z autopoprawką (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 31.03.2015 r.). 

17. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej 
w Łodzi na lata 2009-2020” w roku 2014 – druk nr 59/2015 (materiały dostarczone do 
skrytek w dniu 30.03.2015 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Miejskiej 
w Łodzi w sprawach przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego - druk nr 63/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 25.03.2015 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 
projektu zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta 
Łodzi - druk nr 64/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.03.2015 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   miejscowego   
planu zagospodarowania   przestrzennego  dla  części  obszaru  miasta Łodzi  położonej 
w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Jana Kilińskiego, Juliana Tuwima 
i Targowej - druk nr 65/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.03.2015 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   miejscowego   
planu zagospodarowania   przestrzennego  dla   części  obszaru   miasta  Łodzi  położonej 
w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Juliana Tuwima 
i Wodnej  - druk nr 66/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.03.2015 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   miejscowego   
planu zagospodarowania   przestrzennego  dla   części  obszaru  miasta  Łodzi  położonej 
w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Wodnej, Juliana Tuwima 
i Przędzalnianej - druk nr 67/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.03.2015 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia   do  sporządzenia   miejscowego   
planu zagospodarowania   przestrzennego  dla  części  obszaru  miasta  Łodzi  położonej 
w rejonie alei Marszałka Józefa  Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Juliana Tuwima 
i dr. Stefana Kopcińskiego - druk nr 68/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.03.2015 r.). 
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24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   miejscowego   
planu zagospodarowania   przestrzennego  dla  części obszaru  miasta Łodzi  położonej 
w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej – 
druk nr 69/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.03.2015 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   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 70/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.03.2015 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   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 71/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.03.2015 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   miejscowego   
planu zagospodarowania   przestrzennego  dla  części  obszaru  miasta  Łodzi  położonej 
w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Nawrot 
i płk. Jana Kilińskiego - druk nr 72/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.03.2015 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   miejscowego   
planu zagospodarowania   przestrzennego  dla  części  obszaru  miasta  Łodzi  położonej 
w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza i Orlej - 
druk nr 73/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.03.2015 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia   do   sporządzenia   miejscowego   
planu zagospodarowania   przestrzennego  dla  części  obszaru  miasta  Łodzi  położonej 
w rejonie alei  Marszałka Józefa  Piłsudskiego oraz ulic: Targowej,  Fabrycznej, płk. Jana 
Kilińskiego, Edwarda Abramowskiego, Henryka Sienkiewicza i Orlej - druk nr 74/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.03.2015 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego   
planu zagospodarowania  przestrzennego dla części obszaru miasta  Łodzi położonej 
w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, Brzeźnej i Radwańskiej - druk nr 75/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.03.2015 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Lutomierskiej, Zachodniej i Drewnowskiej - druk nr 76/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 25.03.2015 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego   
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi  położonej 
w rejonie ulic: Limanowskiego, Zachodniej, Lutomierskiej i Modrej - druk nr 77/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.03.2015 r.). 

33. 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: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa 
Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej - druk nr 78/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 25.03.2015 r.). 
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34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej 
w rejonie alei Włókniarzy i ulicy Zgierskiej - druk nr 79/2015 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 25.03.2015 r.). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania  przestrzennego dla  części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Hodowlanej - druk nr 80/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 25.03.2015 r.). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Pionierskiej i Biegunowej – 
druk nr 81/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.03.2015 r.). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Ksawerowskiej, Konnej, Wyścigowej, Profilowej, Mierzejowej, 
Bosmańskiej, Poziomej, Zarzecznej, Zamulnej, Patriotycznej, Rafowej i Promowej oraz 
południowej granicy miasta - druk nr 82/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.03.2015 r.). 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. Pawła 
Drzewieckiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr V/86/15 Rady   
Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do granic Lasu Łagiewnickiego – 
druk nr 96/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 31.03.2015 r.). 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicy 3 Maja 1/3 - druk nr 55/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
19.03.2015 r.). 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy gen. Jarosława 
Dąbrowskiego 87 - druk nr 61/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu                      
25.03.2015 r.). 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Łodzi  na nieruchomości stanowiące własność Województwa Łódzkiego – 
druk nr 47/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 16.03.2015 r.). 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad  
sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy   
Łódź - druk nr 60/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 24.03.2015 r.). 

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2015 rok - druk nr 94/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu                
31.03.2015 r.) wraz z autopoprawką. 

44. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 - druk nr 95/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 31.03.2015 r.) wraz z autopoprawką. 

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_079
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_080
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_081
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_082
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_096
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_055
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_061
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_047
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_060
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_094
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_095


45. Prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – 
druk nr 90/2015 wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2014 - 
31.12.2014  - druk nr 91/2015 (materiały odbierane w Zespole ds. Obsługi Sesji Rady 
Miejskiej od dnia 31.03.2015 r.). 

46. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej – druk nr 62/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
24.03.2015 r.) – zdjęty. 

47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa 
stanowiącego pomnik przyrody - druk nr 87/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 31.03.2015 r.). 

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 
Łódź porozumień w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy – 
druk nr 86/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 30.03.2015 r.). 

49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź-Górna im. Władysława Stanisława Reymonta w części 
dotyczącej lokalizacji Filii Nr 7 – druk nr 84/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 31.03.2015 r.). 

50. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej 
Bibliotece Publicznej Łódź-Widzew im. Lucjana Rudnickiego – druk nr 85/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 31.03.2015 r.). 

51. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 
niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku 
przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska 
Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście" w Łodzi oraz wyrażenia zgody na przejęcie 
przez Miasto Łódź zobowiązań przekształcanego podmiotu - druk nr 93/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 31.03.2015 r.) - zdjęty 

51a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad objęcia 
udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do 
Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – 
druk nr 98/2015. 

52. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za rok 
2014 – druk nr 89/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 31.03.2015 r.). 

53. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LIII/1105/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
5 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Łodzi na 
lata 2012-2014" za rok 2014 – druk nr 92/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
31.03.2015 r.). 

54. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2014  – 
druk nr 58/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.03.2015 r.). 

55. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014    
- druk nr 83/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 31.03.2015 r.). 

56. Zapytania i wolne wnioski. 

57. Zamknięcie sesji.  

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_062
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_087
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_086
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_084
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_085
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_093
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_098

