
Druk BRM nr 60a/2021 

PORZĄDEK OBRAD 

XLII sesji (on-line) Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 12 maja 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 skargi p. … na działania Prezydenta Miasta 

Łodzi - druk BRM nr 61/2021. 

5b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji  dot. stworzenia bezpieczeństwa dla 

mieszkańców budynku przy ul. Odyńca w Łodzi - druk BRM nr 62/2021. 

 

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

Łodzi - druk BRM nr 63/2021. 

 

5d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. … na działania Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi - druk BRM nr 64/2021. 

 

5e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. … na działania Dyrektora Zarządu 

Lokali Miejskich - druk BRM nr 65/2021. 

 

5f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. … na działania Prezydenta Miasta 

Łodzi - druk BRM nr 66/2021.  

 

5g. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. … na działania Prezydenta Miasta 

Łodzi - druk BRM nr 67/2021. 

 

5h. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi 

wniosku dotyczącego budowy drogi asfaltowej na ulicy Belgijskiej w Łodzi -

druk BRM nr 68/2021. 

 

5i. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel w sprawie powrotu do nauki w trybie 

stacjonarnym – druk BRM nr 59/2021. 

 

6. Ocena stanu sanitarnego miasta Łodzi w 2020 r.  

 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi 

- druk BRM nr 46/2021.  
 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta 

Łodzi” - druk BRM nr 47/2021. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128588/5285/p21_061r_20210511.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128595/5285/p21_062r_20210511.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128590/5285/p21_063r_20210511.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128591/5285/p21_064r_20210511.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128592/5285/p21_065r_20210511.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128593/5285/p21_066r_20210511.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128594/5285/p21_067r_20210511.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128596/5285/p21_068r_20210511.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128547/5285/p21_059r_20210507.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/127840/5285/p21_046r_1_20210413.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/127841/5285/p21_047r_1_20210413.pdf


 

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

na 2021 rok - druk nr 135/2021 wraz z autopoprawką.  

10. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 - druk nr 136/2021 wraz z autopoprawką.  

11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa stanowiącego 

pomnik przyrody - druk nr 118/2021. 

12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi - druk nr 129/2021. 

13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

Piotrkowskiej, Sieradzkiej, Wólczańskiej, Czerwonej, Milionowej i Stanisława 

Przybyszewskiego - druk nr 121/2021. 

14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach 

Pomorskiej 338/340 i Obłocznej bez numeru - druk nr 128/2021 wraz 

z autopoprawką. 

15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Bolesława Szczodrego bez numeru 

i Kazimierza Odnowiciela bez numeru - druk nr 120/2021.  

16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny 

udziału w prawie własności gruntu, związanego z samodzielnym lokalem użytkowym 

nr 22U, usytuowanym w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej 

w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 85 - druk nr 102/2021. 

17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu 

„Bałuty” w Łodzi - druk nr 122/2021. 

18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu 

„Górna” w Łodzi - druk nr 123/2021. 

19. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu 

„Polesie” w Łodzi - druk nr 124/2021. 

20. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu 

„Widzew” w Łodzi - druk nr 125/2021.    

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128496/5285/Bd_p21_135_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128497/5285/Bd_p21_136_skan_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128166/5285/OSR_p21_118_20210420.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128478/5285/BAr_p21_129_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128486/5285/MPU_p21_121_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128485/5285/DM_p21_128_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128485/5285/DM_p21_128_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128487/5285/ZNN_p21_120_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/127767/5285/ZNN_p21_102_20210407.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128479/5285/ZSS_p21_122_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128480/5285/ZSS_p21_123_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128481/5285/ZSS_p21_124_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128482/5285/ZSS_p21_125_20210430.pdf


21. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Medycznemu  

im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 126/2021.   

22. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii  

i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - druk nr 127/2021. 

23. Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – 

druk nr 101/2021. 

24. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji centrów 

administracyjnych oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum 

Administracyjne Pieczy Zastępczej i nadania jej statutu - druk nr 130/2021. 

25. Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Łodzi - druk nr 131/2021. 

26. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi 

Rodzinnemu „Ciechocińska” w Łodzi - druk nr 132/2021. 

27. Rozpatrzenie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi 

Rodzinnemu „Giewont” w Łodzi - druk nr 133/2021. 

28. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za I kwartał 

2021 roku - druk nr 119/2021. 

29. Ocena zasobów pomocy społecznej - druk nr 134/2021. 

30. Sprawy różne, wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128483/5285/ZSS_p21_126_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128484/5285/ZSS_p21_127_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/127746/5285/CSS_p21_101_20210406.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128492/5285/MOPS_p21_130_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128493/5285/MOPS_p21_131_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128494/5285/MOPS_p21_132_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128495/5285/MOPS_p21_133_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128461/5425/MPU_p21_119_20210430.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/128510/5425/MOPS_p21_134_20210504.pdf

