
DRUK BRM nr 142a/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PORZĄDEK OBRAD 

VIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 10 kwietnia 2019 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 okresie między sesjami 

(po przerwie obiadowej). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Łodzi  zarządzenia zastępczego Wojewody Łódzkiego w sprawie 

nadania nazwy zespołowi szkół – druk BRM nr 141/2019. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 

przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk BRM nr 101/2019. 

9a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi – druk 

BRM nr 127/2019. 

9b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”- 

druk BRM nr 128/2019. 

9c. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie określenia przedmiotu działania Komisji Ładu 

Społeczno – Prawnego Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 122/2019. 

9d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – 

druk BRM nr 132/2019. 

9e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Lokali 

Miejskich w Łodzi - druk BRM nr 133/2019. 

9f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi - druk 

BRM nr 136/2019. 

9g. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi - druk 

BRM nr 137/2019. 

9h. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi – druk 

BRM nr 138/2019. 

9i. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi – druk 

BRM nr 139/2019. 

9j. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Prywatnej Korporacji 

Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – druk BRM nr 140/2019. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72757/3446/p19_127r_190408.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72758/3446/p19_128r_190408.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72723/3446/p19_122r_20190403.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72833/3446/p19_132r_20190410.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72827/3446/p19_133r_20190409.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72835/3446/p19_136r_20190410.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72837/3446/p19_137r_20190410.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72832/3446/p19_138r_20190410.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72828/3446/p19_139r_20190409.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72829/3446/p19_140r_20190409.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72721/3446/p19_141r_20190403.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72697/3446/p19_101r_20190401.pdf


9k. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku – 

druk BRM 143/2019. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi - druk Nr 62/2019. 

10a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2019 na realizację zadań 

w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi – 

druk nr 84/2019. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lawinowej bez numeru - druk Nr 79/2019. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 

nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność 

Skarbu Państwa - druk Nr 80/2019. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych na obszarze Miasta Łodzi oraz określenia granic ich obwodów – 

druk Nr 63/2019 wraz z autopoprawkami. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy 

ul. Drewnowskiej 88 - druk Nr 78/2019. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu 

kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2019 r. - druk Nr 13/2019. 

16. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018  - 

druk Nr 83/2019. 

16a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez 

Miasto Łódź projektu partnerskiego, w ramach sieci planowania działań pn. „Design for 

Citizens”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

w ramach Programu URBACT III – druk nr 85/2019. 

16b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien  spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego – druk nr 86/2019. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2019 rok - druk Nr 81/2019 wraz z autopoprawkami. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 - druk Nr 82/2019 wraz 

z autopoprawkami. 

19. Prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2018 – 

druk Nr 73/2019 wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres  

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. - druk Nr 74/2019. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Lisia – 

druk BRM 119/2019. 

21. Zapytania i wolne wnioski.  

22. Zamknięcie sesji.  

 

http://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72759/3446/p19_084_20190408.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72639/3446/p19_062_20190326.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72686/3446/p19_079_20190401.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72687/3446/p19_080_20190401.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72705/3446/p19_063_20190402.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72706/3446/p19_078_20190402.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72638/3446/p19_013_20190326.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72826/3446/p19_085_20190409.pdf
http://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72688/3446/p19_081_20190401.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72689/3446/p19_082_20190401.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72701/3446/p19_119r_20190402.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_SS_19/BRM_spr_MPPN_2018_20190401.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_SS_19/WBd_spraw_18_zesttab_20190409.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_TW_19/WBd_spraw_18_mattow_20190410.pdf

