
Druk BRM nr 116a/2021 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

XLVII sesji (on-line) Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 25 sierpnia 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 na działania Wiceprezydenta Miasta 

Łodzi - druk BRM nr 86/2021. 

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

- druk BRM nr 99/2021. 

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

Inwestycji Miejskich - druk BRM nr 104/2021. 

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

i Transportu - druk BRM nr 117/2021. 

5e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Dyrektora Centrum 

Świadczeń Socjalnych w Łodzi - druk BRM nr 118/2021. 

5f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Mieszkańców ul. Strażniczej w Łodzi 

na działania Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 119/2021. 

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

Miejskich w Łodzi - druk BRM nr 120/2021. 

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

dotyczącej uporządkowania Skweru im. Henryka Dubaniewicza w Łodzi -                     

druk BRM nr 121/2021. 

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

dotyczącej usunięcia blokad na parkingu przy ul. Anczyca 5 w Łodzi -                               

druk BRM nr 122/2021. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139405/5285/p21_086r_20210823.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139397/5285/p21_099r_20210820.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139404/5285/p21_104r_20210823.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139409/5285/p21_117r_20210823.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139408/5285/p21_118r_20210823.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139396/5285/p21_119r_20210820.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139402/5285/p21_120r_20210823.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139399/5285/p21_121r_20210820.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139398/5285/p21_122r_20210820.pdf


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

wniosku dotyczącego zmiany lokalizacji dużego placu zabaw w Parku im. Henryka 

Sienkiewicza w Łodzi - druk BRM nr 123/2021.  

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

w sprawie udziału czynnika społecznego w procesie weryfikacji podpisów zebranych 

w inicjatywie referendalnej nad odwołaniem Prezydenta Miasta Łodzi -                                  

druk BRM nr 126/2021. 

5k. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zagrożenia utraty przez województwo łódzkie  

środków unijnych w związku z przyjętą przez Sejmik Województwa Łódzkiego 

Samorządową Kartą Praw Rodzin – druk BRM nr 124/2021. 

5l. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel Rady Miejskiej w Łodzi do Zarządu 

Województwa Łódzkiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie łódzkich 

wniosków do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2019 – 2025 

z uwzględnieniem lat 2026 -2031 – druk BRM nr 125/2021. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wzniesienie pomnika Kapitana Stefana Pogonowskiego – druk BRM nr 96/2021. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Sanitariuszek 64 oraz na odstąpienie od jej zbycia 

w drodze przetargu - druk Nr 230/2021. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu 

i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających 

charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom 

organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego 

do udzielania tych ulg - druk Nr 231/2021. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  

w rejonie ulic: Drewnowskiej, Zachodniej, Ogrodowej i Jana Karskiego -                       

druk Nr 227/2021. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów oraz warunków 

i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 

prowadzonych przez Miasto Łódź - druk Nr 225/2021. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi 

w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych” - 

druk Nr 221/2021. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 

w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz 

utworzenia Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu –                   

druk Nr 232/2021. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139407/5285/p21_123r_20210823.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139439/5285/p21_126r_20210825.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139429/5285/p21_124r_20210824.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139433/5285/p21_125r_20210825.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139378/5285/p21_096r_20210817.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/136127/5285/ZNN_p21_230_20210813.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/136129/5285/DM_p21_231_20210816.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/135997/5285/MPU_p21_227_20210809.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/136115/5285/Ed_p21_225_20210813.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/132182/5285/Ed_p21_221_20210712.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/136137/5285/Ed_p21_232_20210816.pdf


13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji 

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

„Górna”, Poleskiego Ośrodka Sztuki oraz Widzewskich Domów Kultury i utworzenia 

samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Strefa Kultury w Łodzi –                 

druk Nr 226/2021. 

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

Łodzi na 2021 rok - druk Nr 233/2021 wraz z autopoprawkami. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 - druk Nr 234/2021 wraz 

z autopoprawkami. 

15a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie obelisku 

upamiętniającego 575. rocznicę nadania Łodzi praw miejskich - druk Nr 235/2021. 

16. Sprawozdanie z realizacji w pierwszym półroczu 2021 r. uchwały Nr XXXIV/372/96 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążanie nieruchomości gruntowych - druk Nr 222/2021. 

17. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury za I półrocze 2021 roku - druk Nr 228/2021.  

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

I półrocze 2021 roku -druk Nr 229/2021.  

18a. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 

pn. „InLodz21” za I półrocze 2021 roku - druk Nr 236/2021. 

19. Sprawy różne, wolne wnioski. 

20. Zamknięcie sesji.  

 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/135996/5285/Kul_p21_226_20210809.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/138730/5285/Bd_p21_233_20210817.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139374/5285/Bd_p21_234_20210817.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139389/5285/ZIM_p21_235_20210819.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/132381/5425/DM_p21_222_20210716.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/136021/5425/Kul_p21_228_20210811.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/136095/5425/ZPr_p21_229_20210811.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139393/5425/BAr_p21_236_20210820.pdf

