
DRUK BRM nr 101/2020 

PORZĄDEK OBRAD 

XXX sesji (on line) Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 16 września 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). 

6. Informacja Prezydenta Miasta na temat przyczyn odrzucenia wniosku dotyczącego 

podwyżki cen wody w Łodzi. – zdjęty 

6a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Dyrektora Centrum 

Usług Wspólnych -druk BRM nr 96/2020. 

6b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Dyrektora Centrum 

Świadczeń Socjalnych w Łodzi - druk BRM nr 97/2020. 

6c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Głównemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska petycji dotyczącej promieniowania elektromagnetycznego - druk 

BRM nr 98/2020. 

6d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi 

petycji Łódzkiego Koła Partii Zieloni - druk BRM nr 99/2020.  

6e Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi 

wniosku -druk BRM nr 100/2020. 

6f Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji na Białorusi – 

druk BRM nr 102/2020.  

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

usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - druk BRM nr 95/2020. 

8. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2020 rok - druk Nr 226/2020 wraz z autopoprawkami. 

9. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048 - druk Nr 227/2020 wraz 

z autopoprawkami. 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118325/4219/p20_096_20200914.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118323/4219/p20_097_20200914.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118320/4219/p20_098_20200914.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118320/4219/p20_098_20200914.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118321/4219/p20_099_20200914.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118322/4219/p20_100_20200914.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118339/4219/p20_102r_20200916.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118147/4219/p20_095r_20200904.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118217/4219/Bd_p20_226_20200907.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118218/4219/Bd_p20_227_20200907.pdf


10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych  

instytucji kultury:  Bałuckiego Ośrodka Kultury, Centrum Kultury Młodych, Ośrodka 

Kultury „Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów Kultury - 

druk Nr 228/2020. 

10a 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 199/2020. 

10b Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 

Łódź porozumienia z Województwem Łódzkim  - druk nr 230/2020. 

10c Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie pomnika 

Pamięci Tramwajarzy Łódzkich 1939-1945 - druk nr 232/2020. 

10d Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania -

druk nr 231/2020.  

11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi 

za 2019 rok - druk Nr 225/2020. 

12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 

pn. „inLodz21” za I półrocze 2020 roku - druk Nr190/2020. 

13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Łódzkie Centrum Wydarzeń za 

I półrocze 2020 roku - druk nr 192/2020. 

14. Sprawy różne, wolne wnioski. 

15.  Zamknięcie  sesji.  

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118255/4219/Kul_p20_228_20200909.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118315/4219/MPU_p20_199_20200914.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118318/4219/ZIM_p20_230_20200914.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118332/4219/ZIM_p20_232_20200915.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/118331/4219/MOPS_p20_231_20200915.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/117927/4311/MOPS_spraw_2019_20200828.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/115725/4311/BAr_190_wyk_plan_fin_20200728.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/117179/4311/BPM_192_wyk_plan_fin_20200807.pdf

