
DRUK BRM nr 191a/2021 

PORZĄDEK OBRAD 

LII sesji (on-line) Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 22 grudnia 2021 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 w sprawie przyjęcia przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy 

o radiofonii i telewizji (tzw. lex TVN) – druk BRM nr 195/2021. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Aliny 

Margolis-Edelman na terenie Miasta Łodzi - druk BRM nr 189/2021. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Romana 

Modzelewskiego na terenie Miasta Łodzi - druk BRM nr 190/2021. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej wypowiedzenia umowy 

o współpracy zawartej między Miastem Łódź a Miastem Lwów -                                         

druk BRM nr 182/2021. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Samorządnego Związku 

Zawodowego Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej - druk BRM nr 183/2021. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Samorządnego Związku 

Zawodowego Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej - druk BRM nr 184/2021. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Marszałkowi Województwa 

Łódzkiego wniosku - druk BRM nr 185/2021. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Fundacji Międzynarodowy Ruch na 

Rzecz Zwierząt –Viva! - druk BRM nr 186/2021. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Łodzi 

- druk BRM nr 187/2021. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi 

skargi na działania Dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łodzi -                 

druk BRM nr 188/2021. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146347/5286/p21_195r_20211221.docx
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146186/5285/p21_189r_20211216.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146187/5285/p21_190r_20211216.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146105/5285/p21_182r_20211216.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146101/5285/p21_183r_20211216.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146100/5285/p21_184r_20211216.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146099/5285/p21_185r_20211216.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146103/5285/p21_186r_20211216.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146104/5285/p21_187r_20211216.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146106/5285/p21_188r_20211216.pdf


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

Łodzi na 2021 rok - druk nr 327/2021 wraz z autopoprawkami. 

 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 - druk nr 328/2021 wraz z autopoprawką. 

 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 

przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - druk nr 319/2021 wraz 

z autopoprawką. 

 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok – 

druk nr 299/2021 wraz z autopoprawką. 

 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 

Łodzi na lata 2022-2050 - druk nr 300/2021 wraz z autopoprawką. 

 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 

lokalami użytkowymi - druk nr 325/2021. 

 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

rok 2022 - druk nr 330/2021. 

 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do  

wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji 

Społecznej w 2022 r. - druk nr 329/2021. 

 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących przy ulicy Piotrkowskiej 154 w Łodzi - 

druk nr 331/2021. 

 

23a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania 

statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych – 

druk nr 336/2021.  

 

23b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia ul. Telefonicznej 

dotychczasowej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych 

– druk nr 333/2021.  

 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi” w zakresie dotyczącym 

określenia obszarów przestrzeni publicznej – projektowanych dróg  - druk nr 314/2021. 

 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 

w rejonie ulic: Karpackiej, Ignacego Paderewskiego, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 

i Rymanowskiej - druk nr 320/2021. 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146081/5285/Bd_p21_327_20211215.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146078/5285/Bd_p21_328_20211215.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145703/5285/ZDiT_p21_319_20211203.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145066/5285/Bd_p21_299_20211115.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145067/5285/Bd_p21_300_20211115.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145799/5285/BRiM_p21_325_20211206.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146002/5285/ZSS_p21_330_20211214.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146012/5285/MOPS_p21_329_20211214.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146071/5285/BAr_p21_331_20211215.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146240/5285/CUW_p21_336_20211220.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146260/5285/ZDiT_p21_333_20211221.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145275/5285/MPU_p21_314_20211129.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145805/5285/MPU_p21_320_20211206.pdf


26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 

położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, 

Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego - druk nr 321/2021. 

 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 

w rejonie alei Włókniarzy oraz ulicy Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus - 

druk nr 322/2021. 

 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 

w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Oblęgorskiej, Chłodnej, Źródłowej, Smugowej 

i Franciszkańskiej - druk nr 323/2021. 

 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej 

Park im. Szarych Szeregów, położonej w rejonie ulic Górniczej i Tadeusza  

Boya-Żeleńskiego - druk nr 324/2021. 

 

29a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania terenu zieleni usytuowanego przy 

ul. Jutrzenki w Łodzi  za park gminny i nadania mu nazwy „Park Zatorze” – 

druk BRM nr 192/2021.  

 

29b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady 

Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 193/2021. 

 

30. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za III kwartał 

2021 roku - druk nr 309/2021. 

 

30a Sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Łodzi na lata  

2018-2021 z perspektywą do roku 2025 – druk nr 343/2021. 

 

31. Sprawozdanie delegata Miasta w Związku Miast Polskich. 

 

32. Sprawy różne, wolne wnioski. 

 

33. Zamknięcie sesji. 

 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145804/5285/MPU_p21_321_20211206.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145806/5285/MPU_p21_322_20211206.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145807/5285/MPU_p21_323_20211206.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145808/5285/MPU_p21_324_20211206.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146344/5285/p21_192r_20211221.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146345/5285/p21_193r_20211221.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145138/5425/MPU_p21_309_20211123.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146254/5425/OSR_p21_343_20211220.pdf

