
DRUK BRM Nr 84a/2021 

 

PORZĄDEK OBRAD 

XLIII sesji (on-line) Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 2 czerwca 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 w sprawie petycji Stowarzyszenia Nurt – 

druk BRM nr 73/2021. 

5b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej rozszerzenia katalogu osób 

uprawnionych do bezpłatnego parkowania - druk BRM nr 74/2021. 

5c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Prezydenta Miasta Łodzi 

- druk BRM nr 75/2021. 

5d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi – 

druk BRM nr 76/2021. 

5e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Wagner Drone Project sp. z o.o. na 

działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi - druk BRM nr 77/2021. 

5f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku - druk BRM nr 78/2021. 

5g. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi – 

druk BRM nr 81/2021. 

5h. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi – 

druk BRM nr 82/2021. 

5i. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi – 

druk BRM nr 83/2021. 

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

Łodzi na 2021 rok - druk nr 150/2021 wraz z autopoprawką.  

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 - druk nr 151/2021 wraz z autopoprawką. 

7a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

druk Nr 175/2021. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129474/5285/p21_073r_20210528.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129475/5285/p21_074r_20210528.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129478/5285/p21_075r_20210528.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129476/5285/p21_076r_20210528.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129487/5285/p21_077r_20210531.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129491/5285/p21_078r_20210531.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129488/5285/p21_081r_20210531.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129489/5285/p21_082r_20210531.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129490/5285/p21_083r_20210531.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129187/5285/Bd_p21_150_20210525.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129188/5285/Bd_p21_151_20210525.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129307/5285/Bd_p21_175_20210527.pdf


7b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości - druk Nr 176/2021. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 

w rejonie alei Tadeusza Kościuszki oraz ulic Andrzeja Struga i Piotrkowskiej – 

druk nr 138/2021. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za park gminny pn. „Park 

im. Łódzkich Harcerek” terenu zieleni usytuowanego przy ul. Łososiowej w Łodzi - 

druk nr 137/2021. 

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

przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej 183 – 

druk nr 139/2021. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez 

numeru - druk nr 140/2021. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Rokicińskiej bez numeru                                                        

- druk nr 141/2021. 

12a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 

i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Łodzi zabudowanego 

na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu - druk Nr 178/2021. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi – 

druk Nr 171/2021 wraz z autopoprawką. 

13a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na 

obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji – 

druk Nr 177/2021. 

13b. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - druk Nr 180/2021. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przepisów 

porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - druk Nr 172/2021. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na 

cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 

druk Nr 173/2021. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne „Bałuty” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2016 - druk Nr 152/2021. 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129468/5285/Fn_p21_176_20210528.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128587/5285/MPU_p21_138_20210511.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128838/5285/ZZM_p21_137_20210519.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128803/5285/ZNN_p21_139_20210517.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128873/5285/ZNN_p21_140_20210521.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128874/5285/ZNN_p21_141_20210521.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129502/5285/ZNN_p21_178_20210601.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129287/5285/BAr_p21_171_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129472/5285/BRiM_p21_177_20210528.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129492/5285/BRiM_p21_180_20210531.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129275/5285/p21_172_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129273/5285/p21_173_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129267/5285/ZSS_p21_152_20210526.pdf


17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, na podstawie 

raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2016 - druk Nr 153/2021. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne „Górna” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2016 - druk Nr 154/2021. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej za rok 2016 - druk Nr 155/2021. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne „Polesie” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2016 - druk Nr 156/2021. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne „Widzew” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2016 - druk Nr 157/2021. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne „Bałuty” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2017 - druk Nr 158/2021. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, na podstawie 

raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2017 - druk Nr 159/2021. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne „Górna” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2017 - druk Nr 160/2021. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej za rok 2017 - druk Nr 161/2021. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne „Polesie” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2017 - druk Nr 162/2021. 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne „Widzew” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2017 - druk Nr 163/2021. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129268/5285/ZSS_p21_153_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129269/5285/ZSS_p21_154_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129270/5285/ZSS_p21_155_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129272/5285/ZSS_p21_156_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129271/5285/ZSS_p21_157_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129276/5285/ZSS_p21_158_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129277/5285/ZSS_p21_159_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129274/5285/ZSS_p21_160_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129278/5285/ZSS_p21_161_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129279/5285/ZSS_p21_162_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129280/5285/ZSS_p21_163_20210526.pdf


28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne „Bałuty” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2018 - druk Nr 164/2021. 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, na podstawie 

raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2018 - druk Nr 165/2021. 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne „Górna” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2018 – druk Nr 166/2021. 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej za rok 2018 - druk Nr 167/2021. 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne „Polesie” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2018 - druk Nr 168/2021. 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejskie Centrum 

Medyczne „Widzew” w Łodzi, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej 

za rok 2018 - druk Nr 169/2021. 

34. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi  

za 2020 rok - druk nr 142/2021. 

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

finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2020 r. - druk nr 143/2021. 

36. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych  

w Łodzi” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2020 r. - druk nr 144/2021. 

37. Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 planu nadzoru nad działającymi na terenie Miasta 

Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi do rejestru 

prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi - druk nr 145/2021. 

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

„Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 15 maja 2021 roku - 

druk nr 146/2021. 

39. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 

2019-2020 za rok 2020 - druk nr 147/2021. 

40. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020 - druk nr 148/2021. 

41. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2020 - druk nr 149/2021. 

42. Sprawy różne, wolne wnioski. 

43. Zamknięcie sesji. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129281/5285/ZSS_p21_164_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129282/5285/ZSS_p21_165_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129283/5285/ZSS_p21_166_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129284/5285/ZSS_p21_167_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129285/5285/ZSS_p21_168_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129286/5285/ZSS_p21_169_20210526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129182/5425/MOPS_p21_142_20210525.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128869/5425/ZSS_p21_143_20210521.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128870/5425/ZSS_p21_144_20210521.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128871/5425/ZSS_p21_145_20210521.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129168/5425/ZSS_p21_146_20210524.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129169/5425/ZSS_p21_147_20210524.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129170/5425/ZSS_p21_148_20210524.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/129171/5425/ZSS_p21_149_20210524.pdf

