
Druk BRM nr 177a/2017 

 

PORZĄDEK OBRAD 

LVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 18 października 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). 

7a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta 

Łodzi” - druk BRM nr 174/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych 

w dniu 17 października 2017 r.). 

7b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. …….. – 

druk BRM nr 179/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 

17 października 2017 r.). 

7c   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. …………. - 

druk BRM nr 176/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 

17 października 2017 r.). 

7d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi mieszkańców bloku 

przy ulicy Sienkiewicza 59 i 61 - druk BRM nr 175/2017 (materiał dostarczony do 

skrytek korespondencyjnych w dniu 17 października 2017 r.). 

7e Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel Rady Miejskiej w Łodzi do Prezesa 

Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia w sprawie podwyższenia nakładów na publiczną 

ochronę zdrowia do 6,8% PKB do 2020 roku - druk BRM nr 180/2017 (materiał 

dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 17 października 2017 r.). 

8. Rozpatrzono w pkt 24a  

9. Rozpatrzono w pkt 24b  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) - druk nr 237/2017 

(materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 10 października 2017 r.) – 

wycofano  
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 

Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Konstantynów Łódzki, w sprawie 

powierzenia zadania z zakresu oczyszczania ścieków - druk nr 229/2017 (materiał 

dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 10 października 2017 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 

Łódź porozumienia międzygminnego z Miastem Pabianice, w sprawie powierzenia 

zadania z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków - druk nr 230/2017 (materiał 

dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 10 października 2017 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 

Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Zgierz, w sprawie powierzenia 

zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków - druk nr 231/2017 (materiał 

dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 10 października 2017 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej 

Straży Rybackiej na terenie Miasta Łodzi oraz uchwalenia jej regulaminu -                         

druk nr 225/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu                       

4 października 2017 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry -                         

druk nr 223/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu                       

9 października 2017 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 

ulic: Wschodniej, Rewolucji 1905 r., płk. Jana Kilińskiego, Włókienniczej, Stefana 

Jaracza, Grzegorza Piramowicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza - druk nr 220/2017 

(materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 19 września 2017 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej dolinę 

rzeki Ner wraz ze Stawami Stefańskiego oraz dolinę rzeki Gadki, położonej na odcinku 

od ul. Pabianickiej do południowej granicy miasta - druk nr 221/2017 (materiał 

dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 19 września 2017 r.) - wycofany 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 

„Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli – zostań opiekunką medyczną” - druk nr 232/2017 

(materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 9 października 2017 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Miasta Łodzi - druk nr 226/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych 

w dniu 27 września 2017 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Miejskiej 

Areny Kultury i Sportu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Międzynarodowych 

Targów Łódzkich Spółki Targowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 

druk nr 224/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 

3 października 2017 r.) – wycofany 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Emilii Plater 34 i Emilii Plater bez 

numeru - druk nr 233/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 

10 października 2017 r.). 
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22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej o nazwach Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi 

i Dom Dziennego Pobytu Nr 2 w Łodzi - druk nr 227/2017 (materiał dostarczony do 

skrytek korespondencyjnych w dniu 5 października 2017 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi – 

druk nr 234/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 

10 października 2017 r.). 

23a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 

Łódź wspólnego przedsięwzięcia pn. „STRATPLAN - System zintegrowanego 

zarządzania”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach strategicznego programu 

badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski 

w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG – druk nr 241/2017 

(materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 17 października 2017 r.). 

24. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi za 2016 rok – 

druk nr 151/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 

6 czerwca 2017 r.). 

24a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2017 rok - druk nr 235/2017 wraz z autopoprawką (materiał dostarczony do 

skrytek korespondencyjnych w dniu 10 października 2017 r.). 

24b Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 236/2017 wraz 

z autopoprawką (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 

10 października 2017 r.). 

25. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez 

w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. przez Wiceprezydentów 

Miasta Łodzi, Sekretarza i Skarbnika Miasta Łodzi, osoby pełniące funkcje publiczne 

w miejskich jednostkach organizacyjnych i w organach zarządzających gminnymi 

osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne. 

26.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi o analizie oświadczeń 

majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Łodzi do dnia 

30 kwietnia 2017 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 

27. Zapytania i wolne wnioski. 

28. Zamknięcie sesji. 
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