
DRUK BRM nr 65a/2020   

   

PORZĄDEK OBRAD 

XXVI  sesji (on line) Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu  3 czerwca 2020 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).   

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 57/2020.   

6a. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel Rady Miejskiej w Łodzi do Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie odwołania wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego – 

https://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-

w-lodzi/ 

6b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi – https://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-

lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/  

6c Informacja Prezydenta Miasta na temat przyczyn złożenia wniosku dotyczącego 

podwyżki cen wody w Łodzi. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi 

petycji Komitetu Wielopokoleniowego Zieleniec na Olechowie - druk BRM nr 

59/2020.   

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku dotyczącego rekrutacji do klas 

sportowych - druk BRM nr 60/2020.   
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8a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi skargi 

na działanie Dyrektora Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi 

– druk BRM nr 68/2020. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi i nadania jej statutu - druk BRM nr 58/2020.   

10. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie nazwy powstającego przystanku 

kolejowego Łódź Warszawska – druk BRM nr 64/2020.    

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie deklaracji woli przystąpienia do łódzkiego 

związku metropolitalnego - druk Nr 54/2020 .  

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

Łodzi na 2020 rok - druk Nr 122/2020 wraz z autopoprawką.   

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048 - druk Nr 123/2020 wraz z autopoprawką.  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie Miasta Łodzi do projektu pn. euPOLIS współfinansowanego ze Środków 

Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 – druk Nr 110/2020.   

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi - druk Nr 121/2020.   

16. 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 111/2020 - zdjęty  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Miejskiej 

w Łodzi oraz zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi – druk Nr 95/2020.   

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii – druk Nr 96/2020.   

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 

zwrotu bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu 

mieszkalnego - druk Nr 113/2020.   
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 

zwrotu bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu 

mieszkalnego - druk Nr 114/2020.   

 

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

przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 210, 212 

i Wólczańskiej bez numeru, al. Polskiego Czerwonego Krzyża bez numeru, 

ul. Piotrkowskiej 233, 233/235, 253 i Piotrkowskiej bez numeru - druk Nr 88/2020.   

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

przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Pabianickiej 30 i 32 – druk Nr 

104/2020.   

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

przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Wersalskiej 7, Juliusza 18, 

20 i Juliusza bez numeru - druk Nr 115/2020.   

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

przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach Solec bez numeru 

i Srebrzyńskiej bez numeru - druk Nr 116/2020.   

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

przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zuchów 4 - druk Nr 117/2020.  

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

przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach: Rąbieńskiej bez numeru 

i Obronnej bez numeru - druk Nr 118/2020.   

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

przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda Śmigłego-

Rydza bez numeru i ul. Fabrycznej bez numeru - druk Nr 119/2020.   

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

przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Juliana Ejsmonda bez numeru - 

druk Nr 120/2020.   

28a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej Zarząd Lokali Miejskich i nadania jej statutu – druk nr 125/2020.  

28b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Fantazyjna – druk BRM 

nr 61/2020. 
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https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110525/4219/ZNN_p20_117_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110525/4219/ZNN_p20_117_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110525/4219/ZNN_p20_117_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110525/4219/ZNN_p20_117_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110525/4219/ZNN_p20_117_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110525/4219/ZNN_p20_117_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110526/4219/ZNN_p20_118_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110526/4219/ZNN_p20_118_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110526/4219/ZNN_p20_118_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110526/4219/ZNN_p20_118_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110526/4219/ZNN_p20_118_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110526/4219/ZNN_p20_118_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110527/4219/ZNN_p20_119_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110527/4219/ZNN_p20_119_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110527/4219/ZNN_p20_119_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110527/4219/ZNN_p20_119_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110527/4219/ZNN_p20_119_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110527/4219/ZNN_p20_119_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110528/4219/ZNN_p20_120_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110528/4219/ZNN_p20_120_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110528/4219/ZNN_p20_120_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110528/4219/ZNN_p20_120_20200526.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110652/4219/BGM_p20_125_20200528.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110652/4219/BGM_p20_125_20200528.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110652/4219/BGM_p20_125_20200528.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110668/4219/p20_061r_20200602.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110668/4219/p20_061r_20200602.pdf


28c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Andrzeja Wajdy – druk 

BRM nr 62/2020. 

28d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Artemidy – druk BRM 

nr 63/2020. 

28e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady 

Miejskiej w Łodzi – https://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-

uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/  

29. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019  - 

druk Nr 109/2020.   

30.  Rozpatrzony w pkt 6c    

31. Sprawy różne, wolne wnioski.   

32. Zamknięcie sesji.   

   

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110669/4219/p20_062r_20200602.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110669/4219/p20_062r_20200602.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110670/4219/p20_063r_20200602.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110670/4219/p20_063r_20200602.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/
https://bip.uml.lodz.pl/wladze/rada-miejska-w-lodzi/projekty-uchwal-rady-miejskiej-w-lodzi/
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110384/4311/MOPS_109_sprawozdanie_20200518.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110384/4311/MOPS_109_sprawozdanie_20200518.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110384/4311/MOPS_109_sprawozdanie_20200518.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110384/4311/MOPS_109_sprawozdanie_20200518.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110384/4311/MOPS_109_sprawozdanie_20200518.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110384/4311/MOPS_109_sprawozdanie_20200518.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/110384/4311/MOPS_109_sprawozdanie_20200518.pdf
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