
DRUK BRM nr 160a/2019 

PORZĄDEK OBRAD 
IX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 8 maja 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 odwołania ławnika – druk BRM nr 144/2019. 

8a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2019 rok - druk Nr 104/2019 wraz z autopoprawkami. 

8b Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 - druk Nr 105/2019 wraz                         
z autopoprawkami. 

8c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego                     
w Europejskim Banku Inwestycyjnym – druk nr 125/2019. 

8d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi – 
druk nr 126/2019. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel do Rady Ministrów o zapewnienie 

samorządom rekompensat ubytku dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych 

– druk BRM nr 148/2019. 

9a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Zarządu Dróg i Transportu 

w Łodzi – druk BRM nr 152/2019. 

9b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi - druk BRM nr 153/2019. 

9c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Prywatnej Korporacji 
Mieszkaniowej - druk BRM nr 154/2019. 

9d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi                                              
– druk BRM nr 155/2019. 

9e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi                                                
– druk BRM nr 156/2019. 

9f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi                                                     
– druk BRM nr 157/2019. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72830/3446/p19_144r_20190409.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73004/3446/p19_104_20190429.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73005/3446/p19_105_20190429.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73088/3446/p19_125_20190506.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73089/3446/p19_126_20190506.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73063/3446/p19_148r_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73186/3446/p19_152r_20190507.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73189/3446/p19_153r_20190507.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73193/3446/p19_154r_20190507.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73188/3446/p19_155r_20190507.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73194/3446/p19_156r_20190507.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73190/3446/p19_157r_20190507.pdf


9g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi                                              
– druk BRM nr 158/2019. 

9h Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi                                             
– druk BRM nr 159/2019. 

9i Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

uchwalenia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – druk BRM nr 162/2019 

9j Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta                                  
– druk BRM nr 150/2019.  

9k Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej – druk BRM nr 151/2019.  

9l Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Łodzi  – 
druk BRM nr 164/2019. 

9m Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi – 
druk BRM nr 165/2019. 

9n Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi – 
druk BRM nr 166/2019. 

9o Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel o aktywny udział mieszkańców Łodzi 

w wyborach  do Parlamentu Europejskiego – druk BRM nr 167/2019. 

9p Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2019 – druk BRM nr 147/2019. 

9r Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję 

Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 161/2019. 

10. Przeniesiony do pkt. 30a 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 

niepieniężnego (aportu) do EXPO-ŁÓDŹ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - druk Nr 61/2019. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia 

z mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na 

czas trwania stosunku pracy - druk Nr 100/2019. 

13. Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź uniemożliwienia 

korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości nieruchomości w związku 

z uchwaleniem planów miejscowych oraz informacja dotycząca wydanych decyzji 

w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

spowodowanego uchwaleniem planów miejscowych, uwzględniające okres od dnia 
01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. - druk Nr 88/2019. 

14. Rozpatrzony w pkt. 8a. 

15. Rozpatrzony w pkt. 8b. 

15a Rozpatrzony w pkt. 8c. 

15b Rozpatrzony w pkt. 8d. 
 
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

specjalnych na obszarze Miasta Łodzi - druk Nr 76/2019. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73191/3446/p19_158r_20190507.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73192/3446/p19_159r_20190507.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73187/3446/p19_162r_20190507.pdf
http://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/
http://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/
http://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/
http://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/
http://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/
http://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/
http://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/
http://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72932/3446/p19_061_190424.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73001/3446/p19_100_20190429.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_SS_19/BRM_inf_20190412.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72873/3446/p19_076_20190415.pdf


17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej - druk Nr 77/2019. 

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

Łódź porozumienia z Powiatem Łódzkim Wschodnim - druk Nr 90/2019. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rzemiosła im. 

Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 poprzez dodanie drugiej lokalizacji 

prowadzenia zajęć - druk Nr 91/2019. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 

różny w poszczególnych okresach roku szkolnego - druk Nr 93/2019. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2019 planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2019 specjalności i form 

kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest 

przyznawane oraz ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli - druk Nr 94/2019. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej, Łaskowice i Nad Dobrzynką oraz 

południowej granicy miasta - druk Nr 92/2019. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, dr. Stefana Kopcińskiego 

i Juliana Tuwima na wschód od planowanego przedłużenia ulicy Uniwersyteckiej – 
druk  Nr 101/2019. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 

położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, 

Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza - druk Nr 102/2019. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej część 

osiedla Bałuty Zachodnie w rejonie rzek Zimnej Wody i Aniołówki - druk Nr 75/2019. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 

alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Przędzalnianej, Juliana Tuwima i dr. Stefana 

Kopcińskiego - druk Nr 87/2019. 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania  

 do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr LXXIII/1531/13 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 

położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej północną część osiedla Sokołów - 
druk Nr 103/2019. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72895/3446/p19_077_20190417.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72874/3446/p19_090_20190415.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72875/3446/p19_091_20190415.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72980/3446/p19_093_20190425.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72987/3446/p19_094_20190426.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72986/3446/p19_092_20190426.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73002/3446/p19_101_20190429.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73003/3446/p19_102_20190429.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72740/3446/p19_075_20190405.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73065/3446/p19_087_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73060/3446/p19_103_20190430.pdf


28. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za I kwartał 2019 

roku  - druk Nr 95/2019. 

29. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 

2018” - druk Nr 96/2019. 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków oraz 

sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”  - 
druk Nr 99/2019. 

30a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania 

stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu 
Miasta Łodzi” - druk Nr 98/2019. 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 2 Domowi Pomocy Społecznej 

w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 - druk Nr 106/2019. 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 3 Domowi Pomocy Społecznej 

w Łodzi  przy ul. Paradnej 36 - druk Nr 107/2019. 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 5 Domowi Pomocy Społecznej 

w Łodzi przy ul. Podgórnej 2/14 - druk Nr 108/2019. 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu 6 Domowi Pomocy Społecznej 

w Łodzi przy ul. Złotniczej 10 - druk Nr 109/2019. 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

w Łodzi przy ul. Rojnej 15 - druk Nr 110/2019. 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

w Łodzi przy ul. Narutowicza 114  - druk Nr 111/2019. 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

w Łodzi przy ul. Rudzkiej 56 - druk Nr 112/2019. 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6 - druk Nr 113/2019. 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” im. majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego „Nurta” w Łodzi 
przy ul. Przyrodniczej 24/26  - druk Nr 114/2019. 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

„Pogodna Jesień” w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - druk Nr 115/2019. 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65 - druk Nr 116/2019. 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia  uchwały w sprawie połączenia 

prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy 

połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz nadania statutu - druk Nr 117/2019. 

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie połączenia 

prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy 

połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób 

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_AB_19/BRM_spraw_95_190424.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_AB_19/BRM_spraw_96_190424.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/72999/3446/p19_098_20190429.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73000/3446/p19_099_20190429.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73026/3446/p19_106_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73028/3446/p19_107_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73029/3446/p19_108_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73033/3446/p19_109_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73034/3446/p19_110_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73036/3446/p19_112_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73036/3446/p19_112_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73037/3446/p19_113_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73039/3446/p19_114_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73041/3446/p19_115_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73042/3446/p19_116_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73043/3446/p19_117_20190430.pdf


 w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych oraz nadania statutu – 
druk Nr 118/2019. 

44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie połączenia 

prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy 

połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób 

przewlekle psychicznie chorych oraz nadania statutu - druk Nr 119/2019. 

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi - druk Nr 120/2019. 

46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej 

„Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 – 
druk Nr 121/2019. 

47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie połączenia 

prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy 

połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób  
w podeszłym wieku oraz nadania statutu - druk Nr 122/2019. 

48. Sprawozdanie z realizacji za 2018 rok Programu wspierania rodziny w Łodzi  
2018-2020 - druk Nr 89/2019. 

49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Henryka Józefa 

Klimczaka – druk BRM nr 120/2019. 

50. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy o. Leona Godlewskiego – 
druk BRM nr 121/2019. 

51. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady 

Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 145/2019. 

52. Zapytania i wolne wnioski. 

53. Zamknięcie sesji. 

 

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_VG_19/BRM_sprawozdanie_PWR_2018-2020_20190418.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73045/3446/p19_118_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73047/3446/p19_119_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73053/3446/p19_120_20190430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/73054/3446/p19_121_20190430.pdf
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