
Druk BRM nr 121a/2020 

 

PORZĄDEK OBRAD 

XXXII sesji (on-line) Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 18 listopada 2020 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. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady i z działalności Prezydenta oraz 

Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami (po przerwie obiadowej). 

5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji (po przerwie obiadowej).  

5a. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 20920 r. – druk BRM 

nr 127/2020. 

5b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku mieszkańców ulicy Olechowskiej 

w Łodzi dotyczącego sytuacji drogowej na ulicy Olechowskiej - druk BRM 

nr 107/2020.     

5c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Dyrektora Zarządu 

Lokali Miejskich w Łodzi – druk BRM nr 119/2020. 

5d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku - 

druk BRM nr 123/2020.   

5e. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

oddawania osocza przez osoby, które przeszły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 –  

druk BRM nr 128/2020. 

5f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 125/2020.    

5g. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 126/2020.  

5h. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie budżetu 

Unii Europejskiej - druk BRM nr 129/2020. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 

Łodzi – druk BRM nr 117/2020.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie 75 lecia Łodzi Filmowej – druk 

BRM nr 120/2020. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania Radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku – druk BRM nr 118/2020. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, części nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ulicy Stefana Żeromskiego 117 - druk Nr 241/2020. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119553/4219/p20_127r_20201118.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119553/4219/p20_127r_20201118.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119500/4219/p20_107r_20201113.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119500/4219/p20_107r_20201113.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119499/4219/p20_119r_20201113.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119501/4219/p20_123r_20201113.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119554/4220/p20_128r_20201118.doc
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119549/4219/p20_125r_20201117.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119550/4219/p20_126r_20201117.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119556/4219/p20_129r_20201118.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119457/4219/p20_117r_20201110.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119465/4219/p20_120r_20201110.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119465/4219/p20_120r_20201110.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119082/4219/p20_118r_20201022.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118915/4219/DM_p20_%20241_20201021.pdf


10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 

usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - druk Nr 255/2020. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 

w roku 2020 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Łodzi - druk 254/2020 wraz z autopoprawką. 

11a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2020 rok - druk Nr 263/2020 wraz z autopoprawkami. 

11b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048 - druk BRM nr 264/2020 wraz 

z autopoprawkami. 

12. 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 Nr 240/2020. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 19 

wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy 

ul. Stefana Żeromskiego 115 - druk Nr 244/2020. 

13a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego 

wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 

nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Łódź - druk Nr 271/2020. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty                       

- druk Nr 256. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy 

lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe             

- druk Nr 257/2020. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk Nr 259/2020. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości - druk Nr 258/2020 wraz z autopoprawką. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi - druk Nr 260/2020. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - druk Nr 261/2020. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w drodze bezprzetargowej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania - Łódź Spółce  

z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości zabudowanych położonych w Łodzi 

przy ul. Zamiejskiej 1 - druk Nr 262/2020. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119436/4219/ZDiT_p20_255_20201109.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119370/4219/PUP_p20_254_20201102.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119450/4219/Bd_p20_263_20201109.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119451/4219/Bd_p20_264_20201109.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118907/4219/Ed_p20_240_20201020.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119278/4219/Ed_p20_244_20201026.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119555/4219/Ed_p20_271_20201118.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119440/4219/WGK_p20_256_20201109.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119441/4219/WGK_p20_257_20201109.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119448/4219/Fn_p20_259_20201109.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119449/4219/Fn_p20_258_20201109.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119443/4219/WGK_p20_260_20201109.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119444/4219/WGK_p20_261_20201109.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119446/4219/WGK_p20_%20262_1_20201109.pdf


21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi pogotowiom 

opiekuńczym prowadzonym przez Miasto Łódź - druk Nr 245/2020. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi niektórym 

domom dziecka prowadzonym przez Miasto Łódź - druk Nr 246/2020. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 

Domowi Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi - druk Nr 247/2020. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 

Pogotowiu Opiekuńczemu nr 1 w Łodzi - druk Nr 248/2020. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 

Pogotowiu Opiekuńczemu Nr 2 w Łodzi -druk Nr 249/2020. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie 

Pogotowie Opiekuńcze nr 3 w Łodzi i nadania statutu - druk Nr 250/2020. 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie 

Dom Dziecka „Schronienie – Lniana” w Łodzi i nadania statutu - druk Nr 251/2020. 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie 

Dom Dziecka „Schronienie – Zbocze” w Łodzi i nadania statutu - druk Nr 252/2020. 

28a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu polityki zdrowotnej 

pn. Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego 

dla mieszkańców miasta Łodzi na lata 2021 – 2025” - druk nr 265/2020. 

28b, Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Łodzi do 

„Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” - druk nr 270/2020. 

29.  zrealizowany w punkcie 11a 

30. zrealizowany w punkcie 11b 

30a Prezentacja projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok - druk 

nr 268/2020. 

30b Prezentacja projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  miasta 

Łodzi na lata 2021 - 2048 - druk BRM nr 269/2020. 

31. Sprawy różne, wolne wnioski. 

32. Zamknięcie sesji. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119390/4219/MOPS_p20_245_20201104.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119391/4219/MOPS_p20_246_20201104.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119392/4219/MOPS_p20_247_20201104.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119393/4219/MOPS_p20_248_20201104.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119394/4219/MOPS_p20_249_20201104.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119395/4219/MOPS_p20_250_20201104.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119396/4219/MOPS_p20_251_20201104.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119397/4219/MOPS_p20_252_20201104.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119472/4219/WZiSS_p20_265_20201112.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119537/4219/KS_p20_270_20201117.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119520/4219/Bd_p20_268_20201116.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119520/4219/Bd_p20_268_20201116.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/119521/4219/Bd_p20_269_20201116.pdf

