
DRUK BRM 123a/2019 

PORZĄDEK OBRAD 
VII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 27 marca 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 skargi p. ... na działanie 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – druk BRM nr 111/2019. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ...
 – druk BRM nr 115/2019. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ...
 – druk BRM nr 116/2019. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi najemców lokalu nr 8 

przy ul. Proletariackiej 26/28 – druk BRM nr 117/2019. 

11a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ... na 
działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 106/2019. 

11b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ... na działanie 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - druk BRM nr 107/2019. 

11c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ... na działanie 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - druk BRM nr 110/2019. 

11d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ... na działanie 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - druk BRM nr 113/2019. 

11e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi wniosku 

p. ... i p. ... – druk BRM nr 114/2019. 
11f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Społecznego Komitetu Obrony VI 

Liceum Ogólnokształcącego im. J. Lelewela w Łodzi dotyczącego zmiany uchwały 

Nr LXXIX/2115/18 w sprawie zamiaru przekształcenia VI LO przy ul. Podmiejskiej 21 
poprzez zmianę jego siedziby - druk BRM nr 118/2019. 

11g. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ... na działanie 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - druk BRM nr 112/2019. 
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11h. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel do Prezesa Rady Ministrów 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie osiągnięcia porozumienia i rozwiązania sytuacji 

strajkowej w polskiej oświacie – druk BRM nr 129/2019. 

11i. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ... na działanie 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - druk BRM nr 108/2019. 

11j. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ... na działanie 

Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi - druk BRM nr 109/2019. 

11k. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ... na działanie 

Zarządu Lokali Miejskich - druk BRM nr 125/2019. 

11l. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ...
  – druk BRM nr 126/2019. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia i rozwoju edukacji 

kulturalnej w Łodzi” - druk Nr 58/2019. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2019 rok - druk Nr 59/2019 wraz z autopoprawką. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 - druk Nr 60/2019 wraz 
z autopoprawką. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38 
- druk Nr 50/2019. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18  - 
druk Nr 51/2019. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy 

ul. Wareckiej 41 - druk Nr 52/2019. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu 

wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych” - druk Nr 53/2019. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Technikum nr 3 w Łodzi przy  
ul. płk. Jana Kilińskiego 159/163 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć - 
druk Nr 54/2019. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi przy  
ul. Drewnowskiej 171 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć                               
– druk Nr 55/2019. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Samochodowych 
w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5 poprzez dodanie drugiej lokalizacji prowadzenia 

zajęć - druk Nr 56/2019. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego  
im. Joachima Lelewela w Łodzi przy ul. Podmiejskiej 21 poprzez zmianę jego siedziby - 
druk Nr 57/2019. 
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22a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu 
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Miasto Łódź – druk nr 64/2019. 

22b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do liceów 

ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto 

Łódź, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 - druk nr 66/2019. 

22c.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź 

porozumień w sprawie kierowania do środowiskowych domów samopomocy - druk 

nr 69/2019. 

22d. 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 70/2019. 
22e.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 

bez numeru – druk nr 67/2019. 
22f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września bez numeru, 

ul. Olechowskiej bez numeru i Olechowskiej 87/89 – druk nr 68/2019. 
22g. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej 

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadań własnych gminy z zakresu 
rewitalizacji - druk nr 71/2019. 

22h.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w Łodzi - druk nr 72/2019. 
23. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury 

za 2018 rok. 

24. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 

2018 rok – Łódzkie Centrum Wydarzeń.   

25. Zapytania i wolne wnioski.  

26. Zamknięcie sesji.  
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