
Druk BRM nr 174a/2021 

PORZĄDEK OBRAD 

LI sesji (on-line) Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 8 grudnia 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 Dyrektora Zarządu Lokali 

Miejskich - druk BRM nr 155/2021. 

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

Miejskich - druk BRM nr 175/2021. 

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

Miejskich  - druk BRM nr 176/2021. 

5d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Prezydentowi Miasta Łodzi skargi 

na działania Dyrektora Biura Architekta Miasta Urzędu Miasta Łodzi -                               

druk BRM nr 177/2021. 

5e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku  - druk BRM nr 178/2021. 

5f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na 

działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi - druk BRM nr 179/2021. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji 

komunalnych miasta Łodzi - druk nr 315/2021.  

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

Łodzi na 2021 rok - druk nr 316/2021. wraz z autopoprawką. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 - druk nr 317/2021. 

8a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości – druk nr 318/2021. 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145873/5285/p21_155r_20211207.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145861/5285/p21_175r_20211207.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145862/5285/p21_176r_20211207.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145869/5285/p21_177r_20211207.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145866/5285/p21_178r_20211207.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145868/5285/p21_179r_20211207.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145317/5285/Bd_p21_315_20211130.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145318/5285/Bd_p21_316_20211130.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145319/5285/Bd_p21_317_20211130.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145702/5285/Fn_p21_318_20211203.pdf


 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Miejskiej 

Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – 

druk nr 310/2021.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi” – 

druk nr 312/2021 wraz  z autopoprawką. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy  

ulicy Marcina Kasprzaka 66A - druk nr 308/2021. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych 

Miasta Łodzi - druk nr 313/2021. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług 

Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu - druk nr 311/2021. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry -

druk nr 305/2021. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry -

druk nr 306/2021. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  -

druk nr 307/2021. 

16a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Łodzi do Polskiego 

Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych – druk nr 326/2021. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Krzemowa  - 

druk BRM nr 161/2021. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Kwantowa  - 

druk BRM nr 162/2021. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Zawilskich  - 

druk BRM nr 163/2021. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Zosieńki  - 

druk BRM nr 164/2021. 

21. Sprawy różne, wolne wnioski. 

22. Zamknięcie sesji.  

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145208/5285/BAM_p21_310_20211125.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145251/5285/BIM_p21_%20312_20211129.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145120/5285/WDM_p21_308_20211119.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145245/5285/ZSS_p21_313_20211129.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145244/5285/Ed_p21_311_20211129.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145100/5285/BPZ_p21_305_20211119.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145101/5285/BPZ_p21_306_20211119.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145102/5285/BPZ_p21_307_20211119.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145801/5285/ZSS_p21_326_20211206.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145136/5285/BRM_p21_161r_20211123.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145134/5285/BRM_p21_162r_20211123.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145137/5285/BRM_p21_163r_20211123.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/145135/5285/BRM_p21_164r_20211123.pdf

