
DRUK BRM nr 206a/2019 

PORZĄDEK OBRAD 

XII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 3 lipca 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). 

 

7a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Dyrektora Pogotowia 

Opiekuńczego nr 2 w Łodzi – druk BRM nr 207/2019. 

7b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Dyrektora Pogotowia 

Opiekuńczego nr 2 w Łodzi – druk BRM nr 209/2019. 

7c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi – 

druk BRM nr 210/2019. 

7d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  – 

druk BRM nr 211/2019. 

7e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  – 

druk BRM nr 212/2019. 

7f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  - 

druk BRM nr 213/2019. 

7g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  – 

druk BRM nr 214/2019. 

7h Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skarg  – 

druk BRM nr 215/2019. 

7i Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  – 

druk BRM nr 216/2019. 

7j Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Regionalnej Sekcji 

Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej – 

druk BRM nr 217/2019. 

7k Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  – 

druk BRM nr 218/2019. 
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7l Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  - 

druk BRM nr 219/2019. 

7m Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  – 

druk BRM nr 220/2019. 

7n Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi  – 

druk BRM nr 221/2019. 

7o Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skarg – 

druk BRM nr 222/2019. 

7p Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi - 

druk BRM nr 223/2019. 

7r Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji Stowarzyszenia – Polski Instytut Praw 

Głuchych w Warszawie - druk BRM nr 224/2019. 

 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Łodzi z Europejskiego 

Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego (ACTE) - druk Nr 142/2019. 

 

8a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę stanowisko w sprawie wprowadzenia 

programu zapewnienia bezpłatnych, ciepłych i pełnowartościowych obiadów uczniom 

szkół podstawowych – druk Nr 193/2019. 

 

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

Łodzi na 2019 rok - druk Nr 170/2019 wraz z autopoprawkami. 

 

9a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok - 

druk Nr 195/2019. 

 

9b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta 

stołecznego Warszawy w 2019 roku – druk Nr 194/2019. 

 

9c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie 

z systemu Łódzki Rower Publiczny w latach 2020-2023 – druk Nr 196/2019.  

 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 - druk Nr 171/2019 wraz 

z autopoprawkami. 

 

10a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 101/103 oraz określenia 

zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu 

niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 

zakładowego - druk Nr 173/2019. 

10b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu parkingu 

podziemnego Węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź Fabryczna - druk Nr 175/2019. 
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10c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  

w rejonie ulic Centralnej i Wycieczkowej - druk Nr 174/2019. 

10d Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Medycznemu „Bałuty” w Łodzi - druk Nr 182/2019. 

10e Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Medycznemu „Górna” w Łodzi - druk Nr 183/2019. 

10f Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Medycznemu „Polesie” w Łodzi - druk Nr 184/2019. 

10g Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Medycznemu „Widzew” w Łodzi - druk Nr 185/2019. 

10h Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk Nr 186/2019. 

10i Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego 

w Łodzi - druk Nr 187/2019. 

10j Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020 -                                 

druk Nr 176/2019. 

10k Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8/10 - druk Nr 177/2019. 

10l Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu  nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Swojskiej bez numeru – 

druk Nr 178/2019. 

10m Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu  nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 153 - druk Nr 179/2019. 

10n Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu  nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Liściastej  56/56A i Liściastej bez 

numeru - druk Nr 180/2019. 

10o Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu  nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 40 – 

druk Nr 181/2019. 

10p Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Rodziny 

Kindermannów - druk Nr 188/2019. 

10r Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Gustawa Holoubka - druk 

Nr 189/2019. 
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10s Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Wacława Bobrowskiego 

- druk Nr 190/2019. 

10t Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi nazwy Stanisława 

Mikulskiego - druk Nr 191/2019. 

10u Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania ulicy nazwy 

aleja Rodziny Grohmanów - druk Nr 192/2019. 

 

11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2018 - druk Nr 161/2019. 

 

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018 - druk Nr 162/2019. 

 

13. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych  

w Łodzi” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2018 r. - druk Nr 163/2019. 

 

14. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” 

finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2018 r. - druk Nr 164/2019. 

 

15. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców 

miasta Łodzi” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2018 r. - druk Nr 165/2019. 

 

16. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą 

„Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. – 

druk Nr 166/2019. 

 

17. Sprawozdanie z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki wad 

postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” finansowanego z budżetu miasta Łodzi  

w 2018 r. - druk Nr 167/2019. 

 

18. Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. planu nadzoru nad działającymi na terenie Miasta 

Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi do rejestru 

prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi - druk Nr 168/2019. 

 

19. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami w Mieście Łodzi w latach 2014-2020” w 2018 r. -  

druk Nr 169/2019. 

 

20. Sprawozdanie z działalności w Związku Miast Polskich. 

 

21. Sprawozdanie z działalności delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 

Polskich. 

 

22. Zapytania i wolne wnioski. 

 

23. Zamknięcie sesji. 
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