
Druk BRM nr 103a/2016 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XXXII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 6 lipca 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 XXXI sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

4. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych. 

5. Interpelacje i zapytania pisemne. 

6. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności Prezydenta 
Miasta Łodzi w okresie między sesjami. 

7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w okresie 
między sesjami.  

8. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca realizacji Programu „Rodzina 500 plus”. 

8a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Piotra Wawrzyńskiego na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 100/2016. 

8b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Martyny 
Gulbinowicz – Muszyńskiej – druk BRM nr 102/2016. 

8c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Andrzeja Nowaka na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 106/2016. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabycia przez Miasto Łódź 
udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 219/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 27.06.2016 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Łódzkiej Spółki 
Infrastrukturalnej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego - druk nr 231/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 29.06.2016 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez 
Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego w Łodzi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego - druk nr 232/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 29.06.2016 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze 
bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Targowej 1/3 na rzecz 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” - druk nr 212/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
28.06.2016 r.). 
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13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie 
wieczyste, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Technicznej 8/10 - druk nr 213/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 28.06.2016 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Kościuszki bez numeru  
i ul. Zamenhofa bez numeru - druk nr 214/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
28.06.2016 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pabianickiej bez numeru – 
druk nr 207/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.06.2016 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej bez numeru i ulicy 
Pabianickiej bez numeru - druk nr 208/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
27.06.2016 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej bez numeru – 
druk nr 209/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.06.2016 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Łodzi na nieruchomość stanowiącą własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 
druk nr 210/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.06.2016 r.). 

18a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa                       
– druk nr 236/2016. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – druk nr 233/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
29.06.2016 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta Łodzi” – druk nr 234/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
29.06.2016 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łodzi do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta Łodzi – druk nr 235/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
29.06.2016 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu 
wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych” - druk nr 205/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 21.06.2016 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Łodzi przy ul. Kopernika 36 - 
druk nr 220/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 28.06.2016 r.). 
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24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 
zajęć w formie zaocznej - druk nr 224/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
28.06.2016 r.) – zdjęty z porządku obrad. 

25. Rozpatrzono w punkcie 30a. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Murarskiej 4 i Nastrojowej 10 – 
druk nr 222/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 28.06.2016 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 - druk nr 223/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 28.06.2016 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Łodzi przy  
ul. Senatorskiej 4 - druk nr 230/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
29.06.2016 r.) – zdjęty z porządku obrad. 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk nr 225/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
28.06.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk nr 226/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 28.06.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

30a 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 221/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 28.06.2016 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) - druk nr 227/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 28.06.2016 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) - druk nr 228/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 28.06.2016 r.). 

32a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej - druk BRM nr 191/2015. 

32b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia 
samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty                
im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława 
Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana Rudnickiego – druk nr 229/2016. 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu – 
druk BRM nr 101/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 28.06.2016 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Platanowa i Stanisława 
Lema - druk BRM nr 92/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 28.06.2016 r.). 
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35. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą 
„Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. – 
druk nr 215/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.06.2016 r.). 

36. Sprawozdanie z realizacji w 2015 r. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi 
i dziennymi opiekunami działającymi na terenie miasta Łodzi - druk nr 216/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.06.2016 r.). 

37. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2015 - druk nr 217/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
27.06.2016 r.). 

38. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 
rok 2015 - druk nr 218/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.06.2016 r.). 

39. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Cyfrowemu Seniorów na lata 2014 – 2016 za 2015 rok (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 8.06.2016 r.). 

40. Sprawozdanie z działalności w Związku Miast Polskich. 

41. Sprawozdanie z działalności delegata w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów 
Polskich. 

42. Zapytania i wolne wnioski. 

43. Zamknięcie sesji. 
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