
Druk BRM nr 20a/2022 
 

PORZĄDEK OBRAD 

LV sesji (on-line) Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 9 lutego 2022 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 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 

przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk BRM nr 27/2022.  

5b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. … na działanie Prezydenta Miasta 

Łodzi - druk BRM nr 21/2022.  

5c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia Nurt na działania 

Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 22/2022. 

5d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi p. …  - 

druk BRM nr 23/2022. 

5e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi państwa: …, …, …, …, …, …, …, …, 

…, … - druk BRM nr 24/2022. 

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

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Łodzi - druk BRM nr 25/2022. 

5g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia Nurt na działania 

Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM 26/2022. 

5h Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia Nurt na działania 

Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 28/2022. 

5i Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi o nieuchwalanie 

projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa do czasu 

zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzenie do 

niego zmian wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały - druk BRM nr 16/2022. 

5j Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

konieczności podjęcia pilnych prac legislacyjnych w zakresie wydania przez Ministra 

Zdrowia rozporządzenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – 

druk BRM nr 17/2022. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147900/6507/BRM_p22_027_20220208.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147913/6507/BRM_p22_021_20220208.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147914/6507/BRM_p22_022_20220208.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147915/6507/BRM_p22_023_20220208.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147911/6507/BRM_p22_024_20220208.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147912/6507/BRM_p22_025_20220208.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147910/6507/BRM_p22_026_20220208.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147907/6507/BRM_p22_028_20220208.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147896/6507/BRM_p22_016_20220208.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147897/6507/BRM_p22_017_20220208.pdf


5k Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

zmiany zasad przyznawania świadczenia dodatkowego dla personelu medycznego – 

druk BRM nr 19/2022. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2022 – druk BRM nr 13/2022. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie 

inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miejską w Łodzi –

 druk BRM nr 14/2022. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 

2022”- druk Nr 24/2022. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Laskowickiej 138 i 138A oraz Pienistej 

74 oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie 

wkładu niepieniężnego (aportu) do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 

zakładowego - druk Nr 345/2021. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi -

 druk Nr 26/2022. 

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

Łodzi na 2022 rok - druk Nr 29/2022 wraz z autopoprawką. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Łodzi na lata 2022-2050 - druk Nr 30/2022 wraz z autopoprawkami. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej - druk Nr 31/2022. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 

w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 i nadania statutu  - druk Nr  10/2022. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 

w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla 

Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 - druk Nr 11/2022. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 13 

w Łodzi przy ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 10 poprzez zmianę jego siedziby -

 druk Nr 12/2022. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 

Specjalnej nr 146 w Łodzi przy  ul. Spornej 36/50 - druk Nr 25/2022. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147898/6507/BRM_p22_019_20220208.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147457/6507/BRM_p22_013_20220131.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147102/6507/BRM_p22_014_20220127.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147486/6507/BAM_p22_024_20220102.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147489/5285/BNW_p21_345_20220102.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147482/6507/SM_p22_026_20220201.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147471/6507/Bd_p22_029_20220131.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147472/6507/Bd_p22_030_20220131.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147491/6507/Bd_p22_031_20220201.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146905/6507/Ed_p22_010_20220118.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146908/6507/Ed_p22_011_20220118.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146910/6507/Ed_p22_012_20220118.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147481/6507/Ed_p22_025_20220201.pdf


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

przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Siewnej 13A i 13B                        

–  druk Nr 19/2022. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 

i inwestycji towarzyszących przy ulicy gen. Jarosława Dąbrowskiego 17/21 w Łodzi –

 druk Nr 27/2022 - zdjęty 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 

ulic Rokicińskiej i Transmisyjnej oraz terenów kolejowych - druk Nr 8/2022. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 

ulic: Milionowej, Jarosława Haśka, Stanisława Przybyszewskiego, do terenów 

kolejowych - druk Nr 21/2022. 

21a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 

ulic: Wycieczkowej, Rogowskiej i Strykowskiej - druk Nr 35/2022. 

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

przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk Nr 32/2022. 

22a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi - druk Nr 34/2022.  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Drogi Mlecznej               

– druk BRM nr 180/2021.  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady 

Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 12/2022. 

25. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej 

w Łodzi kontroli realizacji kluczowych inwestycji drogowych na  terenie Łodzi 

w zakresie inwestycji przy ul. Dąbrowskiego – druk BRM nr 197/2021.  

26. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 1 stycznia do 

31 grudnia 2021 r.  

27. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za IV kwartał 2021 

roku - druk Nr 28/2022. 

28. Sprawozdanie z realizacji w II 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 22/2022. 

29. Sprawy różne, wolne wnioski. 

30. Zamknięcie sesji. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147108/6507/ZNN_p22_019_20220128.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147470/6507/BAr_p22_027_20220131.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/146652/6507/MPU_p22_008_20220112.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147064/6507/MPU_p22_021_20220124.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147885/6507/MPU_p22_035_20220207.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147493/6507/ZDiT_p22_032_20220201.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147872/6507/BRiM_p22_034_20220207.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147492/5285/BRM_p21_180_20220201.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147078/6507/BRM_p22_012_20220125.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147464/5425/BRM_p21_197_20220131.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147469/6549/MPU_p22_028_20220131.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147057/6549/DM_p22_022_20220124.pdf

