
Druk BRM nr 166a/2017 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 20 września 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 zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług 
Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu – druk BRM nr 162/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 5 września 2017 r.). 

8a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ……… na działania Prezydenta 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 167/2017. 

8b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi mieszkańców 
Osiedla Nad Nerem - druk BRM nr 169/2017. 

8c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Wspólnoty 
Mieszkaniowej ul. Rysownicza 36 na działanie Prezydenta Miasta Łodzi                       
– druk BRM nr 164/2017. 

8d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. …….. na działanie Dyrektora Zarządu 
Lokali Miejskich – druk BRM nr 163/2017. 

8e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ………              - 
druk BRM nr 171/2017. 

8f Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk nr 222/2017. 

8g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drogom wewnętrznym nazwy „Rynek 
Włókniarek Łódzkich” - druk BRM nr 172/2017. 

9. Rozpatrzano jako 15c. 

10. Rozpatrzono jako 15d 

11. Rozpatrzono jako 15e  
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12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Łodzi na lata 2016-2020 - druk nr 213/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
korespondencyjnych w dniu 13 września 2017 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie 
osiedla Stoki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Andrzeja Kerna i Stokowskiej -                       
druk nr 197/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu                       
16 sierpnia 2017 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych -                        
druk nr 217/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu                       
13 września 2017 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia i pozbawienia kategorii dróg -                       
druk nr 218/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu                       
13 września 2017 r.). 

15a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
"Opiekuńcza Łódź"– druk nr 219/2017. 

15b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Generała Władysława 
Andersa – druk BRM nr 165/2017. 

15c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2017 rok - druk nr 214/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
korespondencyjnych w dniu 12 września 2017 r.) wraz z autopoprawką. 

15d Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 215/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 13 września 2017 r.) wraz                       
z autopoprawką. 

15e Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 216/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
korespondencyjnych w dniu 13 września 2017 r.). 

16.  Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za II kwartał 2017 
roku - druk nr 212/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu                       
6 września 2017 r.). 

17. Zapytania i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie sesji. 
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