
   
Druk BRM nr 53/2005 

PORZĄDEK OBRAD 

LII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniach 13 i 14 lipca 2005 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 protokółów z L i LI sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

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

5. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po przerwie obiadowej). 

6. Interpelacje i y uchwały w sprawie ustanowienia Świętej Faustyny Kowalskiej Patronką Miasta - druk 
BRM nr 51/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.07.2005 r. ).  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi, przy al. Politechniki 37 - druk Nr 161/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 14.06.2005 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Czesława Firlika na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie sposobu gospodarowania nieruchomością położoną 
w Łodzi przy ul. Siewnej 6 – druk BRM Nr 52/2005 (materiał doręczony zostanie do 
skrytek w dniu 8.07.2005 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę Nr XXVII/395/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 
marca 2004 r. w sprawie skargi p. Elżbiety Ostrowskiej na działanie Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie 
realizacji decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi – druk BRM nr 36/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 5.07.2005 r. ).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 195/2005 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 5.07.2005 r. ). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok 
w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - druk 
Nr 196/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 4.07.2005 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2005 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego - druk Nr 197/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
4.07.2005 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto 
Łódź, w podwyższonym kapitale zakładowym, udziałów w Spółce „Port Lotniczy Łódź 
Lublinek” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi i pokrycia ich 
wkładem pieniężnym - druk Nr 198/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
4.07.2005 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Łódź 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Portu Lotniczego Łódź Lublinek” 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi i pokrycia ich wkładem 
pieniężnym oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie 
zadań własnych - druk Nr 199/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu                   
4.07.2005 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do 
zawarcia umowy dotyczącej promocji Miasta na stronach internetowych przewoźnika 



RYANAIR LTD w latach 2005 – 2010 - druk Nr 225/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 6.07.2005 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu 
Nr 6 – druk BRM nr 49/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 5.07.2005 r. ). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Nr 8 – druk BRM 
nr 50/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 5.07.2005 r. ). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie Kompleksu 
Kurczaki w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - druk Nr 191/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 1.07.2005 r. ). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w Łódzkiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej – Kompleksie Centrum - druk Nr 222/2005. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto 
Łódź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Łódzki Fundusz Poręczeń 
Kredytowych i wniesienia przez Miasto Łódź wkładu pieniężnego i niepieniężnego 
(aportu) na pokrycie kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Łodzi na rok 2005 w zakresie zadań własnych - druk Nr 200/2005 (materiał doręczony 
zostanie do skrytek w dniu 8.07.2005 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
2005 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk Nr 201/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
4.07.2005 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych w mieście Łodzi” - druk Nr 190/2005 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 1.07.2005 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Łodzi w latach 2005 – 2006” - druk 
Nr 189/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 1.07.2005 r. ). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego 
im. dr. L. Rydygiera w Łodzi - druk Nr 192/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
4.07.2005 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu 
Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi - druk Nr 193/2005 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 4.07.2005 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do wniosku o dotację - druk 
Nr 181/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 27.06.2005 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do wniosku o dotację - druk 
Nr 182/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 28.06.2005 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do wniosku o dotację - druk 
Nr 183/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 27.06.2005 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do wniosku o dotację - druk 
Nr 184/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 28.06.2005 r.). 

 
 
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do projektu programu 

restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie 
I Szpital Miejski im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi - druk Nr 216/2005 (materiał 
doręczony zostanie do skrytek w dniu 8.07.2005 r.). 



31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do projektu programu 
restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie 
III Szpital Miejski im dr. K. Jonschera - druk Nr 217/2005 (materiał doręczony zostanie 
do skrytek w dniu 8.07.2005 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do projektu programu 
restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie 
IV Szpital Miejski im. dr. H. Jordana - druk Nr 218/2005 (materiał doręczony zostanie 
do skrytek w dniu 8.07.2005 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do projektu programu 
restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie 
Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” - druk Nr 219/2005 
(materiał doręczony zostanie do skrytek w dniu 8.07.2005 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do projektu programu 
restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie 
Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty - druk Nr 220/2005 (materiał doręczony 
zostanie do skrytek w dniu 8.07.2005 r.). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii do projektu programu 
restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie 
Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie - druk Nr 221/2005 (materiał doręczony 
zostanie do skrytek w dniu 8.07.2005 r.). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej 
dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” - druk Nr 213/2005 (materiał doręczony 
zostanie do skrytek w dniu 8.07.2005 r.). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji V Szpitala Miejskiego 
im. Św. Rodziny w Łodzi - druk Nr 214/2005 (materiał doręczony zostanie do skrytek w 
dniu 8.07.2005 r.). 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie IV Szpital Miejski im. dr. H. Jordana w Łodzi - 
druk Nr 215/2005 (materiał doręczony zostanie do skrytek w dniu 8.07.2005 r.). 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakazu umieszczania plakatów i haseł 
wyborczych na niektórych obiektach i terenach publicznych w czasie przeprowadzania 
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - druk Nr 185/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 13.06.2005 r.). 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na 
obwody głosowania - druk Nr 223/2005.  

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi 
obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych 
i aresztach śledczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej  - druk Nr 224/2005. 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu 
pomocy regionalnej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Miasta” 
oraz zwolnień od podatku od nieruchomości - druk Nr 187/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 27.06.2005 r.). 

43. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu 
pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy 
na terenie  miasta Łodzi” - druk Nr 188/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
28.06.2005 r.). 



44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis 
udzielanej podmiotom dzierżawiącym targowiska miejskie” - druk Nr 159/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 14.06.2005 r.). 

45. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwały: w sprawie zasad sprzedaży oraz 
przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych 
ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą oraz w sprawie 
przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali usytuowanych w budynkach 
wybudowanych i wyremontowanych lub zmodernizowanych po 10 lipca 1996 r. 
w ramach programu remontowo-modernizacyjnego ich najemcom oraz określenia zasad 
sprzedaży - druk Nr 186/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 28.06.2005 r. ). 

46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Rudzkiej – druk Nr 226/2005 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 6.07.2005 r.). 

47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze 
przetargu, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Juranda ze Spychowa, 
Longinusa Podbipięty i Ketlinga - druk Nr 155/2005 (materiał doręczony do skrytek w 
dniu 9.06.2005 r.). 

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 46 -  
druk Nr 163/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 14.06.2005 r.). 

49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 161 - 
druk Nr 164/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 14.06.2005 r.). 

50. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości  położonej w Łodzi przy ulicy Ludowej 17 - druk Nr 165/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 14.06.2005 r.). 

51. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach: Zgierskiej bez numeru, Głośnej 
bez numeru i Aleje gen. Władysława Sikorskiego bez numeru - druk Nr 178/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 17.06.2005 r.). 

52. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany części nieruchomości stanowiącej 
własność gminy Łódź, położonej w Łodzi przy al. Marszałka Rydza Śmigłego 21, na 
część nieruchomości stanowiącej własność firmy „Jaszpol” Spółka Jawna, położonej 
w Łodzi przy ul. Brukowej 2, przeznaczonej pod przebudowę ciągu ulic Limanowskiego 
– Aleksandrowska - druk Nr 203/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu               
6.07.2005 r.). 

53. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Chemicznych 
w Łodzi, przy ul. Tamka 12 - druk Nr 204/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu               
6.07.2005 r.). 

54. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Spożywczych nr 1 
w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4 - druk Nr 205/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 6.07.2005 r.). 

55. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół  nr 6 w Łodzi, przy 
ul. Pojezierskiej 45/51 - druk Nr 206/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu               
6.07.2005 r.). 

56. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Handlowych nr 1 
w Łodzi, przy ul. Mahatmy Gandhiego 14 - druk Nr 207/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 6.07.2005 r.). 



57. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 
w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 37/39 - druk Nr 208/2005 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 6.07.2005 r.). 

58. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy I Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Łodzi, przy ul. Częstochowskiej 36 oraz nadania statutu - druk 
Nr 209/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.07.2005 r.). 

59. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy II Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Łodzi, przy ul. Łucji 12/16 oraz nadania statutu - druk Nr 210/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 6.07.2005 r.). 

60. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy III Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 151 oraz 
nadania statutu - druk Nr 211/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu               
6.07.2005 r.). 

61. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowemu Ośrodkowi  
Socjoterapii „SOS” w Łodzi, przy ul Wapiennej 24a - druk Nr 212/2005.  

62. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi 
i w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w Łodzi - druk Nr 194/2005 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 6.07.2005 r.). 

63. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
wprowadzenie pilotażowego systemu informacji miejskiej w Łodzi - druk Nr 202/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 5.07.2005 r. ). 

64. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Łodzi - druk Nr 160/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 27.06.2005 r.). 

65. Zapytania i wolne wnioski. 

66. Zamknięcie sesji. 
 


	LII sesji Rady Miejskiej w Łodzi

