
DRUK BRM nr 11a/2023 

 

PORZĄDEK OBRAD 

LXXII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 1 lutego 2023 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. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji (po przerwie obiadowej).  

6. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie ochrony drzew na 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 95 – 

druk BRM nr 12/2023.  

6a Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko  Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

naruszenia prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez Ministra 

Edukacji i Nauki – druk BRM nr 13/2023. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2023 rok - druk nr 7/2023 wraz z autopoprawkami. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050 - druk nr 8/2023 wraz z autopoprawką. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi 

- druk nr 21/2023. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) - druk nr 22/2023. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ulicach Mechanicznej 2/30 i 2/28 oraz 

Lodowej bez numeru w Łodzi - druk nr 18/2023. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu 

w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu 

określającego zasady prowadzenia handlu - druk nr 13/2023. 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188099/8467/BRM_p23_012_20230125.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188402/8467/BRM_p23_013_20230131.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188028/8467/Bd_p23_007_20230120.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188029/8467/Bd_p23_008_20230120.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188075/8467/Bd_p23_021_20230124.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188077/8467/Bd_p23_022_20230124.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188060/8467/BAr_p23_018_20230123.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188064/8467/DM_p23_013_20230123.pdf


13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi 

z przeznaczeniem pod lokalizacje stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 

druk nr 14/2023. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy 

ulicy Wileńskiej 53/55 - druk nr 19/2023. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi – 

druk nr 10/2023. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na 

terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych - 

druk nr 11/2023. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2023-2026 - druk nr 12/2023. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 

w rejonie ulic Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Traktorowej do terenów 

kolejowych - druk nr 17/2023.  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 

w rejonie autostrady A1 oraz ulic Brzezińskiej i Wiączyńskiej – wschodniej części 

osiedla Nowosolna - druk nr 20/2023. 

19a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze 

środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 

dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi – druk nr 24/2023 wraz 

z autopoprawką. 

 

19b Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki za 

1 kilometr przebiegu pojazdu, stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom 

kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek 

oświatowych na terenie miasta Łodzi - druk nr 26/2023. 

 

19c Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu 

osłonowego „Szczególne zasady dożywiania dzieci i uczniów” na lata 2019 - 2023 - 

druk nr 27/2023. 

 

 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188062/8467/DM_p23_014_20230123.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188063/8467/DM_p23_019_20230123.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188080/8467/GK_p23_010_20230124.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188081/8467/GK_p23_011_20230124.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188056/8467/ZSS_p23_012_20230123.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188052/8467/MPU_p23_017_20230123.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188078/8467/MPU_p23_020_20230124.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188394/8467/BAr_p23_024_0230131.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188394/8467/BAr_p23_024_0230131.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188373/8467/Ed_p23_026_20230130.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188382/8467/MOPS_p23_027_20230131.pdf


19d Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków za posiłki lub świadczenia rzeczowe w postaci produktów 

żywnościowych udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - druk nr 28/2023. 

 

19e Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023  - druk nr 29/2023. 

 

19f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi n rok 2023 – druk BRM nr 10/2023.  

 

19g Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 

31 grudnia 2022 r. 

20.  Sprawy różne, wolne wnioski. 

21. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188383/8467/MOPS_p23_028_20230131.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188384/8467/MOPS_p23_029_20230131.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188372/8467/BRM_p23_010_20230130.pdf

