
Protokół Nr XIV/19 
z XIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
odbytej w dniu 18 września 2019 r. 

 
  
 
 
I. Stan Rady: 
 
 
40 radnych, obecnych - 39, nieobecnych - 1 radny nieusprawiedliwiony. 
 
 
Radni nieobecni: 
 
1/ p. Rafał Reszpondek. 
 
 
 
Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
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II. Obrady rozpoczęły się o godz. 9,03.  
 
 
III. Ustalenia. 
 
 
Ad pkt 1 – Otwarcie sesji – wyznaczenie sekretarzy – komunikaty organizacyjne  

– propozycje ograniczeń czasowych wystąpień – propozycje zmian  
w porządku obrad. 

 
 
Otwarcia obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi dokonał przewodniczący Rady Miejskiej 
p. Marcin Gołaszewski, który powitał radnych oraz zaproszonych gości uczestniczących 
w obradach. Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności na sali obrad 
obecnych jest 22 radnych, czyli jest quorum i Rada Miejska może podejmować uchwały.  
 
Na sekretarzy obrad wyznaczył radnych: 
1/ p. Mariusza Przybyłę, 
2/ p. Włodzimierza Tomaszewskiego. 
 
W ramach komunikatów organizacyjnych prowadzący obrady poinformował, że: 
1/ z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, radny p. Mateusz Walasek przed Dużą 

Salą Obrad zorganizował wystawę modeli broni wojska polskiego we wrześniu 1939 r. 
2/ zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych istnieje obowiązek 
przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, a w szczególności powstrzymywania się 
od podawania danych osób fizycznych, a także o tym, że dane te mają charakter poufny.  

 
Następnie prowadzący obrady zaproponował wprowadzenie ograniczeń czasowych 
wystąpień, jakie miałyby obowiązywać na sesji. Wobec braku innych wniosków, poddał 
propozycję wprowadzenia ograniczeń czasowych pod głosowanie. 
 
Przy 19 głosach „za” , 1 głosie „przeciwnym”  oraz 1 głosie „wstrzymuj ącym się”  Rada 
Miejska przyj ęła propozycje wprowadzenia ograniczeń czasowych wystąpień. Wydruk 
z głosowania elektronicznego stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
W dalszej kolejności w ramach zmian w porządku obrad prowadzący obrady, 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poinformował, iż: 
1/ w dniu 16 września br. prezydent Miasta p. Hanna Zdanowska zaproponowała 
wprowadzenie do porządku obrad sześciu projektów uchwał w sprawach: 
- wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Cool Cities” współfinansowanego ze 
środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 - druk Nr 327/2019 (jako 
pkt 12a), 

- dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 - druk 
Nr 328/2019 (jako pkt 117a), 
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- zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi - druk Nr 329/2019 (jako pkt 117b), 

- wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Łodzi na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej i nieruchomość 
stanowiącą własność osoby prawnej – druk Nr 325/2019 (jako pkt 117c), 

- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu 
ich pobierania - druk Nr 323/2019 (jako pkt 117d), 

- pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg 
gminnych, pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii 
dróg powiatowych oraz zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych - druk Nr 
324/2019 (jako pkt 117e); 

2/ w dniu 17 września br. przewodnicząca Komisji Kultury p. Karolina K ępka 
zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawach: 
- nadania ulicy nazwy Sosnowe Wzgórze – druk BRM nr 250/2019 (jako pkt 118a), 
- zmieniającej uchwałę w sprawie nadania ulicy nazwy Zielonego Wzgórza – druk BRM 
nr 251/2019 (jako pkt 118b); 
3/ w dniach 11, 16 i 17 września br. prezydent Miasta p. Hanna Zdanowska oraz pierwszy 
wiceprezydent Miasta p. Tomasz Trela zgłosili autopoprawki do projektów uchwał: 

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum nr 19, wchodzącego w 
skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana 
Żeromskiego 115 - druk Nr 249/2019 umieszczonego w punkcie 58 porządku obrad, 

- dwie w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok - druk 
Nr 321/2019 umieszczonego w punkcie 15 porządku obrad, 

- dwie w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 - druk Nr 322/2019 
umieszczonego w punkcie 16 porządku obrad. 

 
 
Następnie wobec braku innych wniosków przystąpiono do głosowania propozycji zmian 
zgłoszonych do porządku obrad: 
1/ przy 24 głosach „za”, braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów 

„wstrzymuj ących się”  Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad pkt 12a 
dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 
projektu „Cool Cities” współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii 
Europejskiej Horyzont 2020 - druk Nr 327/2019. Wydruk z głosowania elektronicznego 
stanowi załącznik nr 3 do protokołu, 

2/ przy 25 głosach „za”, braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad pkt 117a dot. 
rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta 
Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 - druk Nr 328/2019. Wydruk z głosowania 
elektronicznego stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 

3/ przy 24 głosach „za”, braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad pkt 117b dot. 
rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi - druk Nr 329/2019. 
Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 



6 

 

4/ przy 23 głosach „za”, braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad pkt 117c dot. 
rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomość będącą w 
użytkowaniu wieczystym osoby prawnej i nieruchomość stanowiącą własność osoby 
prawnej – druk Nr 325/2019. Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu, 

5/ przy 23 głosach „za”, braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad pkt 117d dot. 
rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za 
postój w tej strefie i sposobu ich pobierania - druk Nr 323/2019. Wydruk z głosowania 
elektronicznego stanowi załącznik nr 7 do protokołu, 

6/ przy 26 głosach „za”, braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad pkt 117e dot. 
rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej dotychczasowej 
kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, pozbawienia drogi gminnej 
dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia 
drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych - druk Nr 324/2019. Wydruk z głosowania 
elektronicznego stanowi załącznik nr 8 do protokołu, 

7/ przy 25 głosach „za”, braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad pkt 118a dot. 
rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Sosnowe Wzgórze – 
druk BRM nr 250/2019. Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik nr 9 
do protokołu, 

8/ przy 24 głosach „za”, braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  Rada Miejska wprowadziła do porządku obrad pkt 118b dot. 
rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania ulicy nazwy 
Zielonego Wzgórza – druk BRM nr 251/2019. Wydruk z głosowania elektronicznego 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
 
Porządek obrad po wszystkich zmianach, dokonanych w trakcie sesji, stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 2 - Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej p. Mateusz Walasek zgłosił 
kandydaturę radnego p. Roberta Pawlaka. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości p. Radosław Marzec zgłosił 
kandydaturę radnego p. Bartłomieja Dyby-Bojarskiego. 
 
Przewodnicząca Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej p. Małgorzata 
Moskwa-Wodnicka zgłosiła kandydaturę radnego p. Macieja Rakowskiego. 
 
 
Kandydaci zgłoszeni do pracy w Komisji Uchwał i Wniosków wyrazili na nią zgodę. 
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Następnie wobec braku innych propozycji, prowadzący obrady, przewodniczący Rady 
Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji 
Uchwał i Wniosków. 
 
Przy 26 głosach „za” , braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: 
p. Bartłomiej Dyba-Bojarski, 
p. Robert Pawlak, 
p. Maciej Rakowski. 
Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
Ad pkt 3 - Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poinformował, że wobec braku uwag protokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi odbytej w 
dniu 28 sierpnia 2019 r. został przyjęty. 
 
 
Punkty 4, 5, 6 i 7 porządku obrad - Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji 
i zapytań radnych, Interpelacje i zapytania pisemne, Sprawozdania z wykonania uchwał 
Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności Prezydenta Miasta Łodzi w okresie między sesjami, 
oraz Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w okresie 
między sesjami zostaną zrealizowane po przerwie obiadowej. 
 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu 
„Cool Cities” współfinansowanego ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej 
Horyzont 2020 - druk Nr 327/2019 umieszczony w pkt. 12a był procedowany w pkt. 7a 
porządku obrad.  
 
Następnie wobec braku sprzeciwu prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej 
p. Marcin Gołaszewski poddał wniosek pod głosowanie. 
 
Przy 28 głosach „za”, braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska zmieniła kolejność rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie do projektu „Cool Cities” współfinansowanego ze środków Programu 
Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 - druk Nr 327/2019. Wydruk z głosowania 
elektronicznego stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
Ad pkt 7a - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do projektu „Cool Cities” współfinansowanego ze 
środków Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 - 
druk Nr 327/2019. 

 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały zreferowała zastępca dyrektora Wydziału 
ds. Zarządzania Projektami p. Katarzyna Kowalska. 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poinformował, iż projekt uchwały został skierowany do Komisji Ochrony 
Środowiska oraz Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej. Komisje nie wydały 
opinii negatywnej.  
 
Wobec braku opinii innych komisji, stanowisk klubowych przystąpiono do dyskusji 
indywidualnej. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski przypomniał, że działania w zakresie tworzenia 
Błękitno Zielonej Sieci, renaturyzacji, małej retencji w ciągu ostatnich lat zostały 
przyhamowane. Mówca wyraził nadzieję, że projekt „Cool Cities” przypomni o znaczeniu i 
wartości działań pod patronatem Europejskiego Centrum Ekohydrologii PAN. Radny 
przypomniał, że w ramach programu kolejne koryta łódzkich rzek mają być objęte 
działaniami, co będzie wiązało się z przywróceniem Miastu kolejnych obszarów bogatych w 
wodę i zieleń.  
 
Wobec braku innych zgłoszeń do dyskusji indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji 
Uchwał i Wniosków prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał  pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 327/2019. 
 
Przy 26 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz braku głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/489/19 w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do projektu „Cool Cities” współfinansowanego ze środków Programu 
Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
zaproponował, aby projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Kinga C. Gillette, Maratońskiej i Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi - druk Nr 
319/2019 umieszczony w pkt. 13 był procedowany w pkt. 7b porządku obrad.  
 
Następnie wobec braku sprzeciwu prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej 
p. Marcin Gołaszewski poddał wniosek pod głosowanie. 
 
Przy 28 głosach „za”, braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska zmieniła kolejność rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kinga C. Gillette, Maratońskiej i Nowy Józefów oraz 
granicy miasta Łodzi - druk Nr 319/2019. Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu. 
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Ad pkt 7b - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Kinga C. Gillette, Maratońskiej i 
Nowy Józefów oraz granicy miasta Łodzi - druk Nr 319/2019. 

 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały zreferował dyrektor Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej p. Robert Warsza. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poinformował, iż projekt uchwały został skierowany do Komisji Planowania 
Przestrzennego i Architektury. Komisja nie wydała opinii negatywnej.  
 
Wobec braku opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący obrady, 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał  pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku nr 319/2019. 
 
Przy 31 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz braku głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/490/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie ulic: Kinga C. Gillette, Maratońskiej i Nowy Józefów oraz granicy miasta 
Łodzi, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
 
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej p. Robert Warsza poinformował, iż 
Pracownia otrzymała Nagrodę im. Jerzego Regulskiego Polskiej Akademii Nauk 
i Towarzystwa Urbanistów Polskich za prowadzoną politykę przestrzenną w ramach idei 
powrotu do Miasta.  
 
 
Ad pkt 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. … na działania 

Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 253/2019. 
 
W imieniu projektodawcy, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głos zabrał przewodniczący 
Komisji, radny p. Kamil Deptuła . 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań, opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący obrady, 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał  pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku BRM nr 253/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz braku głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/491/19 w sprawie skargi p. … na działania 
Prezydenta Miasta Łodzi, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
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Ad pkt 9 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. … na działania 
Dyrektora Domu Dziecka nr 13 w Łodzi – druk BRM nr 254/2019. 

 
W imieniu projektodawcy, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głos zabrał przewodniczący 
Komisji, radny p. Kamil Deptuła . 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań, opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący obrady, 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał  pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku BRM nr 254/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz braku głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/492/19 w sprawie skargi p. … na działania 
Dyrektora Domu Dziecka nr 13 w Łodzi, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
 
Ad pkt 10 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. … na działania 

Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 255/2019. 
 
W imieniu projektodawcy, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głos zabrał przewodniczący 
Komisji, radny p. Kamil Deptuła . 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań, opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący obrady, 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał  pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku BRM nr 255/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz braku głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/493/19 w sprawie skargi p. … na działania 
Prezydenta Miasta Łodzi, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
 
Ad pkt 11 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. … na działania 

Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 256/2019. 
 
W imieniu projektodawcy, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głos zabrał przewodniczący 
Komisji, radny p. Kamil Deptuła . 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań, opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący obrady, 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał  pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku BRM nr 256/2019. 
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Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz braku głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/494/19 w sprawie skargi p. … na działania 
Prezydenta Miasta Łodzi, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
 
Ad pkt 12 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. … na działania 

dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi – druk BRM nr 
257/2019. 

 
W imieniu projektodawcy, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głos zabrał przewodniczący 
Komisji, radny p. Kamil Deptuła . 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań, opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący obrady, 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał  pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku BRM nr 257/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz braku głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/495/19 w sprawie skargi p. … na działania 
dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi, która stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
 
Punkt 13 rozpatrzony został jako pkt 7b.  
 
 
Ad pkt 14 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu 

Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii - druk 
Nr 307/2019. 

 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału 
Kultury p. Bogna Witkowska . 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poinformował, iż projekt uchwały został skierowany do Komisji Kultury oraz 
Komisji Statutowej. Komisje nie wydały opinii negatywnej.  
 
Wobec braku opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący obrady, 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał  pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku nr 307/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz braku głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/496/19 w sprawie zamiaru zmiany statutu 
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Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii, która stanowi załącznik nr 
29 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 29a do protokołu. 
 
 
Ad pkt 15 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w 

budżecie miasta Łodzi na 2019 rok - druk Nr 321/2019 wraz z 
autopoprawkami. 

 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawił skarbnik 
Miasta p. Krzysztof Mączkowski. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Przystąpiono do zadawania pytań. 
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał, ile środków łącznie zostało przekazanych w roku 2019 
dla Spółki z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta, III Szpitala Miejskiego im. 
K. Jonschera oraz Spółki MAKiS? 
 
P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że w roku bieżącym nie było żadnych kwot przeznaczonych dla III Szpitala 
Miejskiego im. K. Jonschera. Mówca poinformował, iż zgodnie z prawem Gmina musi 
pokryć ujemny wynik finansowy jednostki, stąd obecne dofinansowanie.  
 
P.o. kierownika w Biurze Nadzoru Właścicielskiego p. Monika Jeziorska odpowiedziała, 
że Spółka MAKiS do chwili obecnej otrzymała środki w wysokości 3 mln zł. Mówczyni 
nadmieniła, iż rocznie na bieżące funkcjonowanie Spółki potrzeba ok. 7 mln zł. Ponadto 
mówczyni oznajmiła, iż Spółka z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta 
otrzymała od Miasta na dzień dzisiejszy 11 400 000 zł.  
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć dopowiedziała, że na 
pokrycie straty do końca roku Miasto przekaże Spółce z o.o. Port Lotniczy Łódź im. 
Władysława Reymonta 14 100 000 zł, natomiast jeśli chodzi o podwyższenie kapitału to 
będzie to 17 000 000 zł. 
 
Radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski zapytał, na co zostaną wykorzystane środki  w kwocie  
1 500 000 zł przekazane do Zarządu Lokali Miejskich? 
 
Z-ca dyrektora Zarządu Lokali Miejskich p. Marek Piórek  odpowiedział, że środki 
zostaną przekazane na wymianę instalacji elektrycznej (448 000 zł), wymianę stolarki 
okiennej (301 000 zł), prace ogólnobudowlane i remontowe związane z dachami oraz na 
naprawy zduńskie. Mówca podkreślił, i ż są to niezbędne prace w tzw. trybie awaryjnym, 
które należy wykonać, aby budynek mógł funkcjonować.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał o pokrycie siedmiomilionowej starty w Spółce MAKiS.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że nie należy utożsamiać 
jednoznacznie wszystkich środków transferowanych do Spółki MAKiS z wynikiem Spółki. 
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Mówca podkreślił, i ż środki w kwocie 5 000 000 zł są niezbędne do zabezpieczenia płynności 
Spółki do końca roku.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał, z czego wynika potrzeba zabezpieczenia płynności 
Spółki? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że niestety przychody związane z 
nowymi obiektami, które Spółka przejęła, nie pokrywają dodatkowych kosztów i dlatego 
trzeba Spółkę wesprzeć finansowo.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał, czy nadzór sprawdził, czy środki, o które wnioskuje 
Spółka MAKiS są niezbędne do jej funkcjonowania? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że nadzór właścicielski 
stwierdził, że wspomniane środki są niezbędne na pokrycie kosztów Spółki. 
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał, czy dotacje dla klubów są ustalone na zbyt niskim 
poziomie? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że należałoby się jeszcze raz 
pochylić nad cennikiem.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał, czy oszacowanie kosztów utrzymania obiektów 
sportowych jest prawidłowe, a jedynie użytkownicy obiektów nie przelewają na bieżąco 
środków Spółce MAKiS i dlatego budżet Spółki się nie spina? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że trzeba powrócić do szacunku 
kosztów nowych obiektów oraz zwrócić szczególną uwagę na bieżące płatności.  
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć dopowiedziała, że kwoty 
wynajmu na obiektach ŁKS, Widzew i Orzeł nie pokrywają wszelkich kosztów 
generowanych na obiektach, dlatego koszty Spółki wzrastają, a rentowność wspomnianych 
obiektów nie jest jeszcze zadawalająca.  
 
Radny, p. Rafał Markwant zapytał o przychody każdego obiektu zarządzanego przez 
Miejską Arenę Kultury i Sportu osiągnięte w ostatnim roku? 
 
Odpowiedzi udzieliła p.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć, która 
poinformowała, że każdy z obiektów jest odrębnie rozliczany. Są to dwa stadiony, boisko 
hybrydowe, parking przy al. Unii Lubelskiej, hala wielofunkcyjna, mała hala. Przychody 
i koszty rozdzielane są proporcjonalnie na wszystkie obiekty.  
 
Radny, p. Rafał Markwant poprosił o pisemną odpowiedź na temat przychodów 
i rentowności poszczególnych obiektów. 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć zobowiązała się do 
udzielenia odpowiedzi pisemnej.   
 
Radny, p. Rafał Markwant zapytał o możliwość ograniczenia kosztów stałych w celu 
ograniczenia transferu pieniędzy z budżetu miasta Łodzi do Miejskiej Areny Kultury i Sportu.  
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P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć odpowiedziała, że kosztów 
stałych nie da sie ograniczyć. Na bieżąco analizowane są sprawozdania finansowe przez 
biegłych rewidentów. Nie istnieje przeszacowanie kosztów.    
 
Radny, p. Bartłomiej Dyba – Bojarski zapytał o cel przeznaczenia środków przewidzianych 
dla Teatru Powszechnego. 
 
Odpowiedzi udzieliła p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Kultury p. Bogna Witkowska , 
która poinformowała, iż środki w wysokości 70 896 zł dla Teatru Powszechnego 
przeznaczone zostaną na prace naprawcze.  
 
Radny, p. Rafał Markwant zapytał o przeznaczenie kwoty przewidzianej dla lotniska. 
 
Odpowiedzi udzielił skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski, który poinformował, iż 
kwota 2 000 000 zł zostanie przeznaczona na inwestycje a 2 700 000 zł na pokrycie strat.  
 
Radny, p. Rafał Markwant zapytał jakiego rodzaju inwestycje będą wykonane na lotnisku? 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć odpowiedziała, że zostaną 
przeprowadzone inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na lotnisku m.in. na płycie 
postojowej i do kołowania. Ponadto mówczyni zobowiązała się do pisemnego przedstawienia 
szczegółowej odpowiedzi na powyższe pytanie.  
 
Radny, p. Włodzimierz Tomaszewski poprosił o informację związaną z odszkodowaniem 
w sprawie remontu ul. Kilińskiego tj. odpowiedzialności za przedłużenie tego remontu. 
 
Odpowiedzi udzieliła dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – 
Wójcik , która poinformowała, iż kara została naliczona i zawarta ugoda przedsądowa. Miasto 
przychyliło się do argumentów wykonawcy.  
 
Radny, p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał czy ktoś odpowiada za bardzo długie 
przedłużenie inwestycji i rozliczenia odszkodowawcze? 
 
Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik  zobowiązała 
się do udzielenia Rademu pisemnej odpowiedzi w poruszonej kwestii. 
 
Wobec braku dalszych pytań prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej 
p. Marcin Gołaszewski poinformował, iż projekt uchwały został skierowany do Komisji 
Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej; Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej; Komisji 
Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej; Komisji Ochrony Środowiska, Komisji Rozwoju 
i Działalności Gospodarczej oraz Komisji Edukacji. Następnie wobec braku stanowisk 
klubowych, zgłoszeń do dyskusji indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał 
i Wniosków poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 321/2019 wraz 
z autopoprawkami. 
 
Przy 24 głosach „za”,  1 głosie „przeciwnym”  oraz 3 głosach „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/497/19 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2019 rok, która stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 
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Ad pkt 16 - Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 - druk 
Nr 322/2019 wraz z autopoprawkami. 

 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawił skarbnik Miasta p. Krzysztof 
Mączkowski. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poinformował, iż projekt uchwały został skierowany do Komisji Finansów, 
Budżetu i Polityki Podatkowej oraz Komisji Edukacji. Następnie wobec braku stanowisk 
klubowych, zgłoszeń do dyskusji indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał 
i Wniosków poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 322/2019 wraz 
z autopoprawkami. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz 4 głosach „wstrzymuj ących się”  
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/498/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040, która stanowi załącznik 
nr 31a do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 
 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski zaproponował łączne procedowanie punktów od 17 do 43 porządku obrad 
dotyczących rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach przekształcenia trzyletnich liceów 
ogólnokształcących – druki od nr 208/2019 do 234/2019, po czym poddał propozycję pod 
głosowanie.  
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska przyj ęła powyższą propozycję. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 33 do protokołu. 
 
 
Ad pkt 17 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi przy 
ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 41 - druk Nr 208/2019. 

Ad pkt 18 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Łodzi przy ul. Nowej 
11/13 - druk Nr 209/2019. 

Ad pkt 19 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 46 - druk Nr 210/2019. 

Ad pkt 20 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 
16 - druk Nr 211/2019. 

Ad pkt 21 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi przy ul. Deotymy 1 - 
druk Nr 212/2019. 

Ad pkt 22 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi przy ul. Pomorskiej 
105 - druk Nr 213/2019. 
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Ad pkt 23 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
IX Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi przy 
ul. Ignacego Paderewskiego 24 - druk Nr 214/2019. 

Ad pkt 24 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54 – 
druk Nr 215/2019. 

Ad pkt 25 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi przy 
al. Karola Anstadta 7 - druk Nr 216/2019. 

Ad pkt 26 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi przy ul. Eliasza 
Chaima Majzela 4 - druk Nr 217/2019. 

Ad pkt 27 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Łodzi przy 
ul. Traktorowej 77 - druk Nr 218/2019. 

Ad pkt 28 – Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XVIII Liceum Ogólnokształc ącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi przy 
ul. Feliksa Perla 11 - druk Nr 219/2019. 

Ad pkt 29 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi przy ul. Karola 
Bohdanowicza 11 - druk Nr 220/2019. 

Ad pkt 30 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Łodzi przy ul. Mikołaja 
Kopernika 2 - druk Nr 221/2019. 

Ad pkt 31 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XXIII Liceum Ogólnokształc ącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi przy 
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159 - druk Nr 222/2019. 

Ad pkt 32 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi przy 
ul. Marysińskiej 61/67 - druk Nr 223/2019. 

Ad pkt 33 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi przy 
ul. Podhalańskiej 2a - druk Nr 224/2019. 

Ad pkt 34 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi 
przy ul. Wileńskiej 22a - druk Nr 225/2019. 

Ad pkt 35 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi przy 
ul. Aleksandra Zelwerowicza 38/44 - druk Nr 226/2019. 

Ad pkt 36 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. bp. Ignacego Krasickiego w Łodzi przy 
ul. gen. Józefa Sowińskiego 50/56 - druk Nr 227/2019. 

Ad pkt 37 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi przy 
ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B - druk Nr 228/2019. 

Ad pkt 38 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra 
Czajkowskiego 14 - druk Nr 229/2019. 

Ad pkt 39 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XXXIII Liceum Ogólnokształc ącego im. Armii Krajowej w Łodzi przy Łód ź ul. 
Janusza Kusocińskiego 116 - druk Nr 230/2019. 

Ad pkt 40 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi przy 
ul. Wapiennej 17 - druk Nr 231/2019. 
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Ad pkt 41 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Wacława 22/24 – 
druk Nr 232/2019. 

Ad pkt 42 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
LV Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-
Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18 – 
druk Nr 233/2019. 

Ad pkt 43 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana 
Żeromskiego 115 – druk Nr 234/2019. 

 
W imieniu Prezydenta Miasta projekty uchwał przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji 
p. Berenika Bardzka. 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poinformował, iż przedmiotowe projekty uchwał zostały skierowane do Komisji 
Edukacji. Następnie wobec braku stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji indywidualnej 
oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków poddał w pierwszej kolejności pod 
głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 208/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/499/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi przy 
ul. płk. dr. Stanisława Więckowskiego 41, która stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 209/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/500/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Gabriela Narutowicza w Łodzi przy ul. Nowej 
11/13, która stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 210/2019. 
 
Przy 24 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/501/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi przy 
ul. Henryka Sienkiewicza 46, która stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 39 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 211/2019. 
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Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/502/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi przy 
ul. Pomorskiej 16, która stanowi załącznik nr 40 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 41 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 212/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/503/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Łodzi przy 
ul. Deotymy 1, która stanowi załącznik nr 42 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 43 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 213/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/504/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Łodzi przy 
ul. Pomorskiej 105, która stanowi załącznik nr 44 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 214/2019. 
 
Przy 25 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/505/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi przy 
ul. Ignacego Paderewskiego 24, która stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 47 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 215/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/506/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54, 
która stanowi załącznik nr 48 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 49 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 216/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/507/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi przy al. 
Karola Anstadta 7, która stanowi załącznik nr 50 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 51 do protokołu. 
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W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 217/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/508/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi przy 
ul. Eliasza Chaima Majzela 4, która stanowi załącznik nr 52 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 53 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 218/2019. 
 
Przy 24 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/509/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Łodzi przy 
ul. Traktorowej 77, która stanowi załącznik nr 54 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 55 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 219/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/510/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Łodzi przy 
ul. Feliksa Perla 11, która stanowi załącznik nr 56 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 57 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 220/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/511/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Łodzi przy 
ul. Karola Bohdanowicza 11, która stanowi załącznik nr 58 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 59 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 221/2019. 
 
Przy 24 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/512/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Łodzi przy ul. Mikołaja 
Kopernika 2, która stanowi załącznik nr 60 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 61 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 222/2019. 
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Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/513/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi przy 
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159, która stanowi załącznik nr 62 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 63 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 223/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/514/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi przy 
ul. Marysińskiej 61/67, która stanowi załącznik nr 64 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 65 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 224/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/515/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi przy 
ul. Podhalańskiej 2a, która stanowi załącznik nr 66 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 67 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 225/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/516/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Łodzi przy ul. Wileńskiej 22a, która stanowi załącznik nr 68 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 69 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 226/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/517/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi 
przy ul. Aleksandra Zelwerowicza 38/44, która stanowi załącznik nr 70 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 71 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 227/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/518/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. bp. Ignacego Krasickiego w Łodzi 
przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 50/56, która stanowi załącznik nr 72 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 73 do protokołu. 
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Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 228/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/519/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi przy 
ul. Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5B, która stanowi załącznik nr 74 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 75 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 229/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/520/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Haliny Poświatowskiej, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14, 
która stanowi załącznik nr 76 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 77 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 230/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/521/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Łodzi przy Łódź ul. 
Janusza Kusocińskiego 116, która stanowi załącznik nr 78 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 79 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 231/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/522/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XXXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi 
przy ul. Wapiennej 17, która stanowi załącznik nr 80 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 81 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 232/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/523/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Wacława 22/24, która 
stanowi załącznik nr 82 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 83 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 233/2019. 
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Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/524/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego LV Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18, 
która stanowi załącznik nr 84 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 85 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 234/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/525/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115, która 
stanowi załącznik nr 86 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 87 do protokołu. 
 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski zaproponował łączne procedowanie punktów od 44 do 61 porządku obrad 
dotyczących rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach przekształcenia czteroletnich 
techników – druki od nr 235/2019 do 252/2019, po czym poddał propozycję pod głosowanie.  
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska przyj ęła powyższą propozycję. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 88 do protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 44 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 

czteroletniego Technikum nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi 
przy ul. Drewnowskiej 171 – druk Nr 235/2019. 

Ad pkt 45 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomii 
i Usług w Łodzi przy ul. Astronautów 19 - druk Nr 236/2019. 

Ad pkt 46 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 3 w Łodzi przy ul. Jana Kili ńskiego 159/163 - druk 
Nr 237/2019. 

Ad pkt 47 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Gastronomicznych w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88 - druk 
Nr 238/2019. 

Ad pkt 48 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. 
Drewnowskiej 88 - druk Nr 239/2019. 

Ad pkt 49 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu 
Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy 
ul. Franciszkańskiej 137 – druk Nr 240/2019. 
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Ad pkt 50 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 7, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Samochodowych w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5 - druk Nr 241/2019. 

Ad pkt 51 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 9, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 
38 - druk Nr 242/2019. 

Ad pkt 52 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 10, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Elektroniczno-Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy 
ul. Strykowskiej 10/18 - druk Nr 243/2019. 

Ad pkt 53 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 12, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Przemysłu Mody im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy 
ul. Adama Naruszewicza 35 - druk Nr 244/2019. 

Ad pkt 54 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 13, wchodzącego w skład Zespołu Szkół  
Geodezyjno-Technicznych im. Sybiraków w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15 - 
druk Nr 245/2019. 

Ad pkt 55 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 15, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy 
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11 – druk Nr 246/2019. 

Ad pkt 56 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 17, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy 
al. Politechniki 37 - druk Nr 247/2019. 

Ad pkt 57 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 18 Poligraficznego, wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41 - druk 
Nr 248/2019. 

Ad pkt 58 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 19, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115 - druk 
Nr 249/2019 wraz z autopoprawką. 

Ad pkt 59 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 20, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Edukacji 
Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Wareckiej 41 - 
druk Nr 250/2019. 

Ad pkt 60 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 21, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemiosła 
im. Jana Kilińskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2 - druk Nr 251/2019. 

Ad pkt 61 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 22 im. gen. Stanisława Maczka, wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przy 
ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 -  druk Nr 252/2019. 

 
W imieniu Prezydenta Miasta projekty uchwał przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji 
p. Berenika Bardzka. 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poinformował, iż przedmiotowe projekty uchwał zostały skierowane do Komisji 
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Edukacji. Następnie wobec braku stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji indywidualnej 
oraz propozycji ze strony Komisji Uchwał i Wniosków poddał w pierwszej kolejności pod 
głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 235/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/526/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171, 
która stanowi załącznik nr 89 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 90 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 236/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/527/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego XLIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Wacława 22/24, która 
stanowi załącznik nr 91 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 92 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 237/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz 1 głosie „wstrzymuj ącym się”  
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/528/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 3 w Łodzi przy ul. Jana Kili ńskiego 159/163, która stanowi 
załącznik nr 93 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 94 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 238/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/529/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 4, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych 
w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 88, która stanowi załącznik nr 95 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 96 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 239/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/530/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88, która stanowi 
załącznik nr 97 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 98 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 240/2019. 
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Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/531/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 6, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu 
Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 137, która 
stanowi załącznik nr 99 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 100 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 241/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/532/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 7, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych 
w Łodzi przy ul. Wojciecha Kilara 3/5, która stanowi załącznik nr 101 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 102 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 242/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/533/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 9, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Politechnicznych im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi przy al. Politechniki 38, która stanowi załącznik 
nr 103 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 104 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 243/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/534/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 10, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektroniczno-
Informatycznych im. Jana Szczepanika w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18, która stanowi 
załącznik nr 105 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 106 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 244/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/535/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 12, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu Mody 
im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35, która 
stanowi załącznik nr 107 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 108 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 245/2019. 
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Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/536/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 13, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-
Technicznych im. Sybiraków w Łodzi przy ul. Skrzydlatej 15, która stanowi załącznik 
nr 109 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 110 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 246/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/537/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 15, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlano-
Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 5/11, 
która stanowi załącznik nr 111 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 112 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 247/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/538/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 17, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-
Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi przy al. Politechniki 37, która 
stanowi załącznik nr 113 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 114 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 248/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/539/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 18 Poligraficznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi przy ul. Edwarda 41, która stanowi załącznik 
nr 115 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 116 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 249/2019 wraz 
z autopoprawką. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/540/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 19, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115, która stanowi załącznik nr 117 
do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 118 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 250/2019. 



27 

 

 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/541/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 20, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Edukacji Technicznej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy ul. Wareckiej 41, która stanowi załącznik 
nr 119 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 120 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 251/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/542/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 21, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana 
Kili ńskiego w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2, która stanowi załącznik nr 121 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 122 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 252/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/543/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum nr 22 im. gen. Stanisława Maczka, wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przy ul. Stanisława 
Przybyszewskiego 73/75, która stanowi załącznik nr 123 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 124 do protokołu. 
 
 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski zaproponował łączne procedowanie punktów od 62 do 65 porządku obrad 
dotyczących rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach przekształcenia trzyletnich liceów 
specjalnych i czteroletnich techników specjalnych – druki od nr 253/2019 do 256/2019, po 
czym poddał propozycję pod głosowanie.  
 
Przy 24 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska przyj ęła powyższą propozycję. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 125 do protokołu. 
 
 
Ad pkt 62 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 

LVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niewidomych i Słabo Widzących, 
wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 
im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24 - druk 
Nr 253/2019. 

Ad pkt 63 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
LVII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabo 
Słyszącej, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21 - druk Nr 254/2019. 

Ad pkt 64 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum Specjalnego nr 23 dla Młodzieży Niewidomej i Słabo 
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Widzącej, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24 - druk 
Nr 255/2019. 

Ad pkt 65 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum Specjalnego nr 24 dla Słabo Słyszących i Niesłyszących, 
wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 
im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21 - druk Nr 256/2019. 

 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekty uchwał przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji 
p. Berenika Bardzka. 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poinformował, iż przedmiotowe projekty uchwał zostały skierowane do Komisji 
Edukacji. Następnie wobec braku stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji indywidualnej 
oraz braku propozycji ze strony Komisji Uchwał i Wniosków poddał w pierwszej kolejności 
pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 253/2019. 
 
Przy 24 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/544/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego LVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niewidomych i Słabo 
Widzących, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 
im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24, która stanowi załącznik 
nr 126 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 127 do protokołu. 
 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 254/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/545/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
trzyletniego LVII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Niesłyszącej 
i Słabo Słyszącej, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 
im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21, która stanowi załącznik nr 128 do 
protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 129 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 255/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/546/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum Specjalnego nr 23 dla Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej, 
wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 
im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy ul. Dziewanny 24, która stanowi załącznik 
nr 130 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 131 do protokołu. 
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W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 256/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/547/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
czteroletniego Technikum Specjalnego nr 24 dla Słabo Słyszących i Niesłyszących, 
wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21, która stanowi załącznik nr 132 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 133 do protokołu. 
 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski zaproponował łączne procedowanie punktów od 66 do 68 porządku obrad 
dotyczących rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach przekształcenia szkół 
ogólnokształcących – druki od nr 257/2019 do 259/2019, po czym poddał propozycję pod 
głosowanie.  
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska przyj ęła powyższą propozycję. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 134 do protokołu. 
 
 
Radny, p. Kamil Deptuła zaproponował wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów 
uchwał w sprawach: 
- skargi Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników 

Socjalnych oraz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi – druk BRM nr 252/ 2019, 

- skargi na działania Wiceprezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 258/2019, 
- skargi na działania Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi – druk BRM nr 261/2019. 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poinformował, iż powyższy wniosek podda pod głosowanie po rozpatrzeniu projektów 
edukacyjnych.  
 
 
Ad pkt 66 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej w Łodzi przy ul. Stawowej 
28 – druk Nr 257/2019. 

Ad pkt 67 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Juliana Tuwima w Łodzi przy ul. Królewskiej 
13/15 – druk Nr 258/2019. 

Ad pkt 68 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Stanisława Staszica w Łodzi przy ul. Stanisława 
Czernika 1/3 - druk Nr 259/2019. 

 
W imieniu Prezydenta Miasta projekty uchwał przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji 
p. Berenika Bardzka. 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
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Wobec braku pytań prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poinformował, iż przedmiotowe projekty uchwał zostały skierowane do Komisji 
Edukacji. Następnie wobec braku stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji indywidualnej 
oraz braku propozycji ze strony Komisji Uchwał i Wniosków poddał w pierwszej kolejności 
pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 257/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/548/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej w Łodzi przy ul. Stawowej 28, która 
stanowi załącznik nr 135 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 136 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 258/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/549/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Juliana Tuwima w Łodzi przy ul. Królewskiej 13/15, która 
stanowi załącznik nr 137 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 138 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 259/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/550/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Stanisława Staszica w Łodzi przy ul. Stanisława 
Czernika 1/3, która stanowi załącznik nr 139 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 140 do protokołu. 
 
 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski zaproponował łączne procedowanie punktów od 69 do 115 porządku obrad 
dotyczących rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach zakończenia działalności 
publicznych gimnazjów – druki od nr 260/2019 do 317/2019, po czym poddał propozycję pod 
głosowanie.  
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska przyj ęła powyższą propozycję. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 141 do protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 69 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 

Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy 
ul. dr. Seweryna Sterlinga 24 - druk Nr 260/2019. 

Ad pkt 70 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Łodzi przy ul. Stefana 
Jaracza 26 - druk Nr 261/2019. 
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Ad pkt 71 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Fryderyka Chopina w Łodzi przy ul. Zacisze 7/9 
– druk Nr 262/2019. 

Ad pkt 72 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi przy 
ul. Henryka Sienkiewicza 117 - druk Nr 263/2019. 

Ad pkt 73 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Księdza Stanisława Konarskiego w Łodzi przy 
ul. Bolesława Limanowskiego 124a - druk Nr 264/2019. 

Ad pkt 74 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Łodzi przy ul. Rojnej 33 
– druk Nr 265/2019. 

Ad pkt 75 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi przy 
ul. Żubardzkiej 26 - druk Nr 266/2019. 

Ad pkt 76 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego w Łodzi 
przy ul. Harcerskiej 8/10 - druk Nr 267/2019. 

Ad pkt 77 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi przy ul. 
ks. Stanisława Brzóski 23 - druk Nr 268/2019. 

Ad pkt 78 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 13 im. Generała Józefa Bema w Łodzi przy ul. Wici 16 
- druk Nr 269/2019. 

Ad pkt 79 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 14 im. Roberta Schumana w Łodzi przy al. Pierwszej 
Dywizji 16/18 - druk Nr 270/2019. 

Ad pkt 80 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi przy 
ul. gen. Józefa Sowińskiego 50/56 - druk Nr 271/2019. 

Ad pkt 81 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi przy ul. Syrenki 19a – 
druk Nr 272/2019. 

Ad pkt 82 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi przy 
ul. Traktorowej 35 - druk Nr 273/2019. 

Ad pkt 83 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego w Łodzi przy ul. Tadeusza 
Mostowskiego 23/27 - druk Nr 274/2019. 

Ad pkt 84 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 19  im. gen. Mariusza Zaruskiego w Łodzi przy 
ul. Wapiennej 17 - druk Nr 275/2019. 

Ad pkt 85 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 20 im. Hugona Kołłątaja w Łodzi przy ul. Olimpijskiej 
9 - druk Nr 276/2019. 

Ad pkt 86 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi przy 
ul. Balonowej 1 - druk Nr 277/2019. 

Ad pkt 87 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi przy ul. Janusza 
Kusocińskiego 100 - druk Nr 278/2019. 

Ad pkt 88 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 23 w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3 - druk Nr 279/2019. 
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Ad pkt 89 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego w Łodzi przy 
ul. Stefana Żeromskiego 26 - druk Nr 280/2019. 

Ad pkt 90 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi przy al. 1 Maja 89 – 
druk Nr 281/2019. 

Ad pkt 91 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy 
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54 - druk Nr 282/2019. 

Ad pkt 92 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi przy 
ul. Juliusza Jurczyńskiego 1/3 - druk Nr 283/2019. 

Ad pkt 93 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi przy 
ul. Nowogrodzkiej 6/14 - druk Nr 284/2019. 

Ad pkt 94 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 31 im. Szarych Szeregów w Łodzi przy ul. gen. Stefana 
Grota Roweckiego 1 - druk Nr 285/2019. 

Ad pkt 95 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi przy ul. Fabrycznej 4 – 
druk Nr 286/2019. 

Ad pkt 96 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 - druk Nr 287/2019. 

Ad pkt 97 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 34 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 - druk 
Nr 288/2019. 

Ad pkt 98 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi przy 
ul. Dąbrówki 1 - druk Nr 289/2019. 

Ad pkt 99 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 37 w Łodzi przy ul. Jarosławskiej 29 - druk 
Nr 290/2019. 

Ad pkt 100 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Łodzi przy ul. Stanisława Dubois 7/9 - druk Nr 291/2019. 

Ad pkt 101 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz w Łodzi przy ul. Kaliskiej 
25/27 - druk Nr 292/2019. 

Ad pkt 102 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 41 im. Stefana Żeromskiego w Łodzi przy ul. Karola 
Bohdanowicza 11 - druk Nr 293/2019. 

Ad pkt 103 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa w Łodzi przy ul. Powszechnej 
15 - druk Nr 294/2019. 

Ad pkt 104 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 44 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi przy 
ul. Deotymy 1 - druk Nr 295/2019. 

Ad pkt 105 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 46 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Łodzi przy 
ul. Krochmalnej 15 - druk Nr 296/2019. 

Ad pkt 106 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Piotra 
Czajkowskiego 14 - druk Nr 297/2019. 
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Ad pkt 107 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 49 wchodzącego w skład Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11 – druk Nr 309/2019. 

Ad pkt 108 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 50 wchodzącego w skład Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii nr 3 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36 – 
druk Nr 310/2019. 

Ad pkt 109 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 53 wchodzącego w skład Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi przy 
ul. Drewnowskiej 151 - druk Nr 311/2019. 

Ad pkt 110 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 54 wchodzącego w skład Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi przy ul. Wapiennej 24a - druk 
Nr 312/2019. 

Ad pkt 111 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 56 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 2 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 30/34 - druk Nr 313/2019. 

Ad pkt 112 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 65 wchodzącego w skład Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. dr. Henryka Jordana „Jordanówka” 
w Łodzi przy ul. Tkackiej 34/36 - druk Nr 314/2019.  

Ad pkt 113 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 66 wchodzącego w skład Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi przy ul. Ludwika Krzywickiego 
20 – druk Nr 315/2019.  

Ad pkt 114 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 68 wchodzącego w skład Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego 
w Łodzi przy ul. Dziewanny 24 - druk Nr 316/2019.  

Ad pkt 115 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 69 wchodzącego w skład Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi przy ul. Łucji 12/16 – druk Nr 317/2019. 

 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekty uchwał przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji 
p. Berenika Bardzka. 
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami znajdują się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poinformował, iż przedmiotowe projekty uchwał zostały skierowane do Komisji 
Edukacji. Następnie wobec braku stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji indywidualnej 
oraz braku propozycji ze strony Komisji Uchwał i Wniosków poddał w pierwszej kolejności 
pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 260/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/551/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi przy 
ul. dr. Seweryna Sterlinga 24, która stanowi załącznik nr 142 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 143 do protokołu. 
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Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 261/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/552/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 26, która 
stanowi załącznik nr 144 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 145 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 262/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/553/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Fryderyka Chopina w Łodzi przy ul. Zacisze 7/9, która 
stanowi załącznik nr 146 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 147 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 263/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/554/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 117, która stanowi załącznik nr 148 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 149 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 264/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/555/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 6 im. Księdza Stanisława Konarskiego w Łodzi przy 
ul. Bolesława Limanowskiego 124a, która stanowi załącznik nr 150 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 151 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 265/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/556/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Łodzi przy ul. Rojnej 33, która 
stanowi załącznik nr 152 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 153 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 266/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/557/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
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Publicznego Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 26, która 
stanowi załącznik nr 154 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 155 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 267/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/558/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta Rembielińskiego w Łodzi przy 
ul. Harcerskiej 8/10, która stanowi załącznik nr 156 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 157 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 268/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/559/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi przy ul. ks. Stanisława 
Brzóski 23, która stanowi załącznik nr 158 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 159 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 269/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/560/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 13 im. Generała Józefa Bema w Łodzi przy ul. Wici 16, która 
stanowi załącznik nr 160 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 161 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 270/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/561/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 14 im. Roberta Schumana w Łodzi przy al. Pierwszej Dywizji 
16/18, która stanowi załącznik nr 162 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 163 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 271/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/562/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi przy ul. gen. Józefa 
Sowińskiego 50/56, która stanowi załącznik nr 164 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 165 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 272/2019. 
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Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/563/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia w Łodzi przy ul. Syrenki 19a, która stanowi 
załącznik nr 166 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 167 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 273/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/564/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi przy ul. Traktorowej 
35, która stanowi załącznik nr 168 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 169 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 274/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/565/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego w Łodzi przy ul. Tadeusza 
Mostowskiego 23/27, która stanowi załącznik nr 170 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 171 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 275/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/566/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 19  im. gen. Mariusza Zaruskiego w Łodzi przy ul. Wapiennej 17, 
która stanowi załącznik nr 172 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 173 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 276/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/567/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 20 im. Hugona Kołłątaja w Łodzi przy ul. Olimpijskiej 9, która 
stanowi załącznik nr 174 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 175 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 277/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/568/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łodzi przy ul. Balonowej 1, 
która stanowi załącznik nr 176 do protokołu. 
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Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 177 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 278/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/569/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki w Łodzi przy ul. Janusza Kusocińskiego 
100, która stanowi załącznik nr 178 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 179 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 279/2019. 
 
Przy 24 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/570/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 23 w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3, która stanowi załącznik 
nr 180 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 181 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 280/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/571/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego w Łodzi przy ul. Stefana 
Żeromskiego 26, która stanowi załącznik nr 182 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 183 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 281/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/572/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi przy al. 1 Maja 89, która stanowi 
załącznik nr 184 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 185 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 282/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/573/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi przy 
ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54, która stanowi załącznik nr 186 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 187 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 283/2019. 
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Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/574/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi przy ul. Juliusza 
Jurczyńskiego 1/3, która stanowi załącznik nr 188 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 189 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 284/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/575/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi przy 
ul. Nowogrodzkiej 6/14, która stanowi załącznik nr 190 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 191 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 285/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/576/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 31 im. Szarych Szeregów w Łodzi przy ul. gen. Stefana Grota 
Roweckiego 1, która stanowi załącznik nr 192 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 193 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 286/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/577/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi przy ul. Fabrycznej 4, która 
stanowi załącznik nr 194 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 195 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 287/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/578/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136, która stanowi załącznik nr 196 
do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 197 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 288/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/579/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 34 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14, która stanowi załącznik nr 198 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 199 do protokołu. 
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Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 289/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/580/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi przy 
ul. Dąbrówki 1, która stanowi załącznik nr 200 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 201 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 290/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/581/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 37 w Łodzi przy ul. Jarosławskiej 29, która stanowi załącznik 
nr 202 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 203 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 291/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/582/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 38 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi przy 
ul. Stanisława Dubois 7/9, która stanowi załącznik nr 204 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 205 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 292/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/583/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz w Łodzi przy ul. Kaliskiej 25/27, która 
stanowi załącznik nr 206 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 207 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 293/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/584/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 41 im. Stefana Żeromskiego w Łodzi przy ul. Karola 
Bohdanowicza 11, która stanowi załącznik nr 208 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 209 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 294/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/585/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
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Publicznego Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa w Łodzi przy ul. Powszechnej 15, która 
stanowi załącznik nr 210 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 211 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 295/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/586/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 44 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi przy ul. Deotymy 1, która 
stanowi załącznik nr 212 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 213 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 296/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/587/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum nr 46 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Łodzi przy 
ul. Krochmalnej 15, która stanowi załącznik nr 214 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 215 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 297/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/588/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14, 
która stanowi załącznik nr 216 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 217 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 309/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/589/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 49 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11, która stanowi załącznik nr 218 do 
protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 219 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 310/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/590/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 50 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 3 w Łodzi przy ul. Częstochowskiej 36, która stanowi załącznik nr 220 do 
protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 221 do protokołu. 
 



41 

 

W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 311/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/591/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 53 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 151, która 
stanowi załącznik nr 222 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 223 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 312/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/592/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 54 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii „SOS” nr 1 w Łodzi przy ul. Wapiennej 24a, która stanowi załącznik nr 224 do 
protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 225 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 313/2019. 
 
Przy 25 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/593/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 56 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 2 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 30/34, która stanowi załącznik nr 226 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 227 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 314/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/594/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 65 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 3 im. dr. Henryka Jordana „Jordanówka” w Łodzi przy 
ul. Tkackiej 34/36, która stanowi załącznik nr 228 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 229 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 315/2019. 
 
Przy 25 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/595/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 66 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi przy ul. Ludwika Krzywickiego 20, która stanowi 
załącznik nr 230 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 231 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 316/2019. 
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Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/596/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 68 wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi przy 
ul. Dziewanny 24, która stanowi załącznik nr 232 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 233 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 317/2019. 
 
Przy 22 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/597/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 
Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 69 wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 4 w Łodzi przy ul. Łucji 12/16, która stanowi załącznik nr 234 do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 235 do protokołu. 
 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał 
pod głosowanie propozycję wprowadzenia do porządku obrad pkt 117f – dot. rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie skargi Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników 
Socjalnych oraz Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Łodzi na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – druk 
BRM nr 252/2019. 
 
Przy 24 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska wprowadziła powyższy projekt uchwały do porządku obrad. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 236 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie propozycję wprowadzenia do porządku obrad pkt 117g – dot. rozpatrzenia 
projektu uchwały w sprawie skargi na działania Wiceprezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 
258/2019. 
 
Przy 23 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska wprowadziła powyższy projekt uchwały do porządku obrad. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 237 do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał 
pod głosowanie propozycję wprowadzenia do porządku obrad pkt 117h – dot. rozpatrzenia projektu 
uchwały w sprawie skargi na działania Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi – druk BRM nr 261/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska wprowadziła powyższy projekt uchwały do porządku obrad. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 238 do protokołu. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie propozycję wprowadzenia do porządku obrad pkt 118c – dot. rozpatrzenia 
projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej w Łodzi – druk 
BRM nr 264/2019. 
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Przy 24 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska wprowadziła powyższy projekt uchwały do porządku obrad. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 239 do protokołu. 
 
 
Ad pkt 116 - 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 320/2019. 

 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji 
p. Berenika Bardzka. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań prowadzący obrady – przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poinformował, iż projekt uchwały został skierowany do Komisji Finansów, 
Budżetu i Polityki Podatkowej oraz Komisji Edukacji. Żadna z Komisji nie wydała opinii 
negatywnej.  
 
Wobec braku opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący obrady – 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku nr 320/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz 1 głosie „wstrzymuj ącym się”  
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIII/598/19  zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi oraz utworzenia Centrum Usług 
Wspólnych Oświaty w Łodzi i nadania statutu, która stanowi załącznik nr 240   do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 241   do protokołu. 
 
 
Ad pkt 117 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gromadzenia i przeznaczenia 

dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną 
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane 
przez Miasto Łódź – druk Nr 308/2019. 

 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji p. 
Berenika Bardzka. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań prowadzący obrady – przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poinformował, iż projekt uchwały został skierowany do Komisji Finansów, 
Budżetu i Polityki Podatkowej oraz Komisji Edukacji. Żadna z Komisji nie wydała opinii 
negatywnej.  
 
Wobec braku opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący obrady – 
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przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku nr 308/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/599/19 w sprawie gromadzenia i przeznaczenia dochodów 
przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe, nadzorowane przez Miasto Łódź, która stanowi załącznik nr 242   
do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 243   do protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 117a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Ewarysta Estkowskiego, wchodzącego w skład 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. 
Stefana Żeromskiego 115 - druk Nr 328/2019. 

 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji p. 
Berenika Bardzka. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań prowadzący obrady – przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poinformował, iż projekt uchwały został skierowany do Komisji Edukacji. 
Komisja nie wydała opinii negatywnej.  
 
Wobec braku opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący obrady – 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku nr 328/2019. 
 
Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/600/19 w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej 
dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ewarysta 
Estkowskiego, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115, która stanowi załącznik nr 244   do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 245   do protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 117b Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Miasta Łodzi - druk Nr 329/2019. 

 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawił p.o. z-cy dyrektora Biura 
Gospodarki Mieszkaniowej p. Piotr Siedlecki. 
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Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań prowadzący obrady – przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poinformował, iż projekt uchwały został skierowany do Komisji Gospodarki 
Mieszkaniowej i Komunalnej. Komisja nie wydała opinii negatywnej.  
 
Wobec braku opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący obrady – 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku nr 329/2019. 
 
Przy 20 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz 1 głosie „wstrzymuj ącym się”  
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/601/19 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, która 
stanowi załącznik nr 246   do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 247   do protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 117c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi 
na nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej i 
nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej – druk Nr 325/2019. 

 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawił p.o. z-cy dyrektora Wydziału 
Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Mariusz Pujan. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Następnie przystąpiono do fazy pytań. 
 
Radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski zapytał, czy wiadomo, jakie ma plany osoba, która 
stanie się właścicielem terenów przy Inflanckiej. 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Mariusz Pujan 
powiedział, że są plany odtworzenia salonu samochodowego, który jest obecnie na ul. 
Milionowej.  
 
Wobec braku dalszych pytań prowadzący obrady – przewodniczący Rady Miejskiej p. 
Marcin Gołaszewski poinformował, iż projekt uchwały został skierowany do Komisji 
Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej oraz Komisji Planowania Przestrzennego i 
Architektury. Żadna z Komisji nie wydała opinii negatywnej.  
 
Wobec braku opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz braku zgłoszeń do Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący obrady – 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał pod głosowanie projekt 
uchwały opisany w druku nr 325/2019. 
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Przy 21 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/602/19 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 
nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi na nieruchomość będącą w użytkowaniu 
wieczystym osoby prawnej i nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej, która 
stanowi załącznik nr 248   do protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 249   do protokołu. 
 
 
Ad pkt 117d Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na 
drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu 
ich pobierania - druk Nr 323/2019 wraz z autopoprawką. 

 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawił p.o. z-cy dyrektora Zarządu 
Dróg i Transportu  p. Marcin Wo źniak. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Następnie przystąpiono do fazy pytań. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, ile parkingów poza tym przy Dworcu 
Fabrycznym powstało w Mieście w ciągu ostatnich 9 lat. 
 
P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu  p. Marcin Woźniak powiedział, że nie 
jest przygotowany do odpowiedzi na pytanie.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że oczekuje odpowiedzi, gdyż pytanie to 
zadawał wcześniej na Komisji ds. Transportu i Ruchu Drogowego. 
 
Z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu  p. Tomasz Grzegorczyk powiedział, że były 
to głównie parkingi, które powstały wokół obiektów sportowych. Powstał parking pod 
Dworcem Fabrycznym na 960 miejsc postojowych. Dyrektor dodał, że obecnie 
procedowanych jest 10 lokalizacji parkingów w ramach postępowania w trybie partnerstwa 
publiczno-prywatnego.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski dopytał, czy mówiąc o parkingach przy obiektach 
sportowych ma na myśli np. parking przy Atlas Arenie. 
 
Z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu  p. Tomasz Grzegorczyk powiedział, że 
również powstały parkingi przy stadionie Widzewa i Orła.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski zapytał, kiedy będą podpisywane umowy w zakresie 
budowy parkingów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
 
Z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu  p. Tomasz Grzegorczyk powiedział, że 
pierwszy etap postępowania zakładał 4 lokalizacje. Obecnie są 3 firmy zainteresowane 
budową na 10 lokalizacji. Miasto wysłało zaproszenia do składania ofert. Dyrektor zaznaczył, 
ze procedura w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego trwa o wiele dłużej.  
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Radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski zapytał, kiedy mają wpłynąć oferty. 
 
Z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu  p. Tomasz Grzegorczyk powiedział, że ZDiT 
dał 3-miesięczny termin i do końca roku oferty powinny być złożone.  
 
Wobec braku dalszych pytań prowadzący obrady – przewodniczący Rady Miejskiej p. 
Marcin Gołaszewski poinformował, iż projekt uchwały został skierowany do Komisji 
Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej oraz Komisji Transportu i Ruchu Drogowego. 
Żadna z Komisji nie wydała opinii negatywnej.  
 
Wobec braku opinii innych komisji, stanowisk klubowych przystąpiono do dyskusji 
indywidualnej .  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że jedynym pomysłem władz Miasta na 
rozwiązanie problemów z parkowaniem jest pobieranie coraz wyższych opłat za parkowanie i 
zwiększenie kary za brak opłaty za parkowanie. Nie powstają nowe parkingi. Parking przy 
Dworcu Łódź Fabryczna w ogóle by nie zaistniał, gdyż Prezydent Miasta nie była 
zainteresowana, nawet wnioskowała w 2011 r. o unieważnienie przetargu na realizację 
inwestycji. Na szczęście spółki kolejowe odrzuciły wniosek. Radny podkreślił, że brakuje 
parkingów w Śródmieściu. Radny jest przeciwny wraz z całym Klubem PiS podnoszeniu 
opłaty za brak opłaty za parkowanie. Złożył poprawkę do projektu uchwały o  wykreślenie w 
§ 1 proponowanego brzmienia § 8 oraz wykreślenie ust. 2 § 9.  
 
Radny p. Mateusz Walasek powiedział, że absurdalna jest teza przedmówcy, że Pani 
Prezydent walczyła z budową Dworca. Łodzianie wielokrotnie zwracali uwagę radnym, że 
opłata za jazdę bez biletu jest ponad 5-krotnie wyższa niż opłata za brak biletu parkingowego. 
Sejm ustanowił, aby opłata wynosiła 50 zł. Radny PiS krytykuje zatem poczynania 
większości sejmowej, bo krytykuje zmianę Sejmu, która umożliwia podniesienie tych opłat. 
Sejm powiązał tę opłatę z płacą minimalną. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski ad vocem powiedział, że p. M. Walasek pomylił 
logikę propozycji ustawowej. Ustawa daje narzędzia, ale nie jest w niej napisane, że należy 
podwyższać, gdyż ona stwarza tylko możliwość. Nie ma obligatoryjności podwyżek. Trzeba 
zacząć od tego, ile jest miejsc parkingowych w Mieście, czy polityka zwiększania opłat ma 
powodować, że ludzie mogą korzystać z oferty tanio, a jak nie korzystają, to  są karani. W 
Łodzi mamy problem z parkowaniem. Radny nawiązał do ministra C. Grabarczyka, który 
miał udział w inwestycji budowy Dworca Fabrycznego. Najważniejsza umowa, która 
przesądziła o budowie Dworca była podpisana w 2007 r. przez Radnego, który był wówczas 
wiceprezydentem. Pani H. Zdanowska złożyła wniosek sprzeczny z inwestycją i działaniami 
nadzorowanymi przez ministra C. Grabarczyka. Później były podejmowane działania, aby 
spółki kolejowe  odrzuciły wniosek Miasta. Gdyby przyjęły – nie byłoby Dworca, parkingów. 
Radny zaznaczył, że w Łodzi brakuje parkingów park&ride, nowych parkingów wewnątrz 
Miasta.  
 
Radny p. Mateusz Walasek w trybie sprostowania zadał pytanie, jakie działanie p. H. 
Zdanowskiej mogło zaszkodzić budowie Dworca, skoro fundamentalna decyzja w sprawie 
jego budowy została zawarta przed 2010 r. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski ad vocem powiedział, że gdyby nie było tej umowy z 
2007 r., to nie byłoby Dworca, bo p. H. Zdanowska wnioskowała o unieważnienie przetargu. 
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Dramat byłby większy, gdyby umowa nie została podpisana, bo Miasto nie miałoby podstaw 
do żądania, aby Kolej kontynuowała inwestycję w  zakresie tunelu średnicowego.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski powiedział, że nie ma obowiązku podnoszenia opłat do 
bardzo wysokich stawek. Władza podnosi opłaty, kiedy całe Miasto jest rozkopane z powodu 
nienależytego nadzoru i braku należytego przygotowania inwestycji. Zwrócił uwagę na fakt, 
że miejsca parkingowe nie są sprzątane w okresie zimowym.  
 
Radny p. Marcin Hencz powiedział, że Rząd nie tylko umożliwił podniesienie stawek za 
karanie za brak opłaty za parkowanie, ale także podniesienie stawek za parkowanie do 10 zł. 
Przywołał fakt, że za rządów p. W. Tomaszewskiego został oddany plac Dąbrowskiego, gdzie 
nie ma parkingów. Zaznaczył, że w budżecie były przesuwane środki na ul. Wojska 
Polskiego, gdzie powstanie parking park&ride. Miasto wnioskowało do rządu o środki na 
przedłużenie ulicy Puszkina, gdzie również miał powstać parking park&ride, ale nie 
otrzymało pieniędzy. Również taki parking miał powstać przy dojeździe do S14, ale rząd PiS 
usunął tę inwestycję z planów. Radny podkreślił, że stawki za parkowanie bez opłaty nie były 
podnoszone od lat, mimo że rośnie płaca minimalna. Radny nie widzi różnicy między jazdą 
bez biletu, a parkowaniem bez biletu. Uważa, że opłata za brak biletu parkingowego w 
wysokości 50 zł jest zbyt niska.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski w ramach sprostowania powiedział, że nie rząd 
zmienił zapisy o opłatach za parkowanie, lecz Parlament. Radnemu M. Henczowi pomyliło 
się też parkowanie bez biletu z parkowaniem w miejscu nielegalnym, za które policja lub 
straż miejska może dać mandat. Podkreślił, że miejsca parkingowe są zaniedbane.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski w ramach sprostowania powiedział, że to właśnie on 
zdecydował o budowie Dworca łącznie z parkingami. Podobnie są parkingi przy Atlas Arenie. 
Władza obecna nie pokazuje, jakie parkingi zostały wybudowane w Mieście w ciągu ostatnich 
9 lat, bo żadne nie zostały zrealizowane. Pieniądze z kar za brak opłaty nie są przeznaczane 
na budowę nowych parkingów. Radni PiS będą głosować za każdą budową parkingów, tylko 
trzeba je realizować np. Wojska Polskiego.  
 
Radny p. Mateusz Walasek w trybie sprostowania powiedział, że płatności za parkowanie 
można dokonać za pomocą aplikacji mobilnej nie zbliżając się do samochodu i remonty w 
centrum nie mogą być przeszkodą do zapłaty za parkowanie. ZDiT powinien bardziej 
rozpropagować te formę zapłaty.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zaproponował, żeby radni złożyli projekt uwagi w sprawie 
zakazu wjazdu samochodów do centrum Miasta, wtedy zniknie problem parkowania, 
wpływów do budżetu Miasta z opłat za parkowanie. Poruszył temat oddania własności Miastu 
przez Spółki kolejowe, jaką jest 200 ha pod Dworcem, o czym NSA zdecydował już 
dwukrotnie. 
 
Z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu  p. Tomasz Grzegorczyk przedstawił 
autopoprawkę w następującym brzmieniu: „W § 9 ust. 1 opłatę dodatkową, o której mowa w 
§ 8 należy wnieść w terminie 14 dnia od daty przeprowadzenia kontroli z zastrzeżeniem ust. 
2”. Dodał, że opłaty dodatkowe są opłatami, które powstały na skutek wykroczenia 
polegającego na tym, że nie wniósł opłaty dodatkowej. Opłaty nie były podnoszone od wielu 
lat i kwota 50 zł kary inny wymiar miała w 2005 r i ma  w 2019 r.  
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Następnie przedstawiciel Komisji Uchwał i Wniosków radny p. Bartłomiej Dyba-
Bojarski  przedstawił poprawkę radnego W. Tomaszewskiego polegającą na wykreśleniu w § 
1 w zmianie trzeciej proponowanego brzmienia § 8 oraz wykreśleniu ust. 2 § 9.  
 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady – przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski poddał pod głosowanie powyższą poprawkę. 
 
Przy 6 głosach „za”,  17 głosach „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących się”  
Rada nie przyjęła poprawki. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 250  do protokołu. 
 
Następnie prowadzący obrady – przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 323/2019 wraz z autopoprawką. 
 
Przy 18 głosach „za”,  4 głosach „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących się”  
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/603/19 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz 
opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania, która stanowi załącznik nr 251  do 
protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr  252  do protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 117e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi 

powiatowej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg 
gminnych, pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii i 
zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych oraz zaliczenia drogi 
wewnętrznej do kategorii dróg gminnych - druk Nr 324/2019. 

 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawił p.o. z-cy dyrektora Zarządu 
Dróg i Transportu  p. Marcin Wo źniak. 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Następnie przystąpiono do fazy pytań. 
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał o ul. Widzewską. 
 
P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu  p. Marcin Woźniak powiedział, że ul. 
Widzewska będzie ulicą powiatową, żeby połączyć ul. Nowogrodzką wraz al. Piłsudskiego. 
Docelowo Miasto będzie podejmowało starania o przywrócenie przejścia pieszego i 
rowerowego przez tory kolejowe, a docelowo przywrócenia ruchu kołowego.  
 
Radny p. Władysław Skwarka zapytał, czy zmiana ulicy na powiatową nie rozstrzygnie, czy 
będzie przechodzić nad torami czy pod. 
 
P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu  p. Marcin Woźniak powiedział, że nie. 
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Radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski zapytał, czy zmiana kategorii drogi jest podyktowana 
możliwością skorzystanie z rezerwy powiatowej. 
 
P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu  p. Marcin Woźniak powiedział, że nie. 
 
Radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski powiedział, że po kampanii wyborczej Miasto zwróciło 
się do Ministra Infrastruktury, jakie są możliwości wykonania przejazdu nad ul. Widzewską. 
Miasto uzyskało informację, że jest to możliwe, jeśli będzie to droga powiatowa w ramach 
rezerwy. Ile czasu zajęło przygotowanie tego projektu uchwały. 
 
P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu  p. Marcin Woźniak powiedział, że 
zmiana kategorii drogi obowiązuje od 1 stycznia następnego roku. Projekt musi być 
wykonany 3 miesiące przed końcem roku. 
 
Radny p. Władysław Skwarka powiedział, że ul. Widzewska została wpisana do 
porozumienia PLK a Miastem jako bartel za przystanek Łódź-Zielona w trasie tunelu 
średnicowego.  
 
Wobec braku dalszych pytań prowadzący obrady – przewodniczący Rady Miejskiej p. 
Marcin Gołaszewski poinformował, iż projekt uchwały został skierowany do Komisji 
Transportu i Ruchu Drogowego. Komisja nie wydała opinii negatywnej.  
 
Wobec braku opinii innych komisji, stanowisk klubowych przystąpiono do dyskusji 
indywidualnej .  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak powiedział, że zgłasza poprawkę polegającą na dopisaniu w 
załączniku nr 1 w tabeli pkt. 2 – „Ul. Golfową na odcinku od ul. Nowy Józefów do ul. 
Maratońskiej” i dodaniu załącznika nr 5 jako mapy lokalizacji ul. Golfowej. 
 
Radny p. Bartłomiej Dyba-Bojarski powiedział, że w kampanii wyborczej padła obietnica 
rozwiązania problemu przejazdu ul. Widzewską przy wykorzystaniu środków rządowych. 
Miasto w marcu zwróciło się do Ministra z pytaniem, jaka jest możliwość zapewnienia 
środków. W odpowiedzi uzyskało informację, że musi to być droga powiatowa. Widać, że 
Miasto chce skorzystać z tych środków, w przeciwieństwie do tego, co mówi p. M. 
Masłowski rzecznik p. H. Zdanowskiej. Zgłosił uwagę do mapy jako załącznika nr 5 w 
poprawce p. T. Kacprzaka, gdyż mapa zawiera reklamy firm. 
 
Radny p. Tomasz Kacprzak powiedział, że wycofuje poprawkę, jeśli chodzi o załącznik nr 
5.  
 
P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu  p. Marcin Woźniak przyjął poprawkę T. 
Kacprzaka jako autopoprawkę. 
 
 
Następnie prowadzący obrady – przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 324/2019 wraz z autopoprawką. 
 
Przy 24 głosach „za”,  braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się”  Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XIV/604/19 w sprawie pozbawienia drogi powiatowej 
dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, pozbawienia drogi 
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gminnej dotychczasowej kategorii i zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych oraz 
zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych, która stanowi załącznik nr 253  do 
protokołu. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 254  do protokołu. 
 
 
 
 

Ad pkt 117f - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Zakładowej Organizacji 
Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych oraz Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łodzi na działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi – druk BRM nr 252/ 2019. 

 
 
Projekt uchwały zreferował przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny                     
p. Kamil Deptuła. 
Projekt uchwały wraz uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Przedstawiciel Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność”  podziękował Przewodniczącemu 
Komisji, że Komisja chociaż w części uznała skargę za zasadną, ponieważ brak procedur 
powoduje, że takie skargi byłyby w przyszłości również składane. Nie zgodził się natomiast, 
ze stwierdzeniem, że Komisja nie mogła wypowiedzieć się merytorycznie w kwestii działań 
Dyrektora, ponieważ były przedstawione stosowne opinie. Zarzucił także brak wrażliwości 
społecznej Komisji.  
 
Następnie przystąpiono do fazy pytań: 
 
Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała czy Komisja robiła jakieś podsumowanie ile skarg 
było częściowo zasadnych, a ile zasadnych i czy nie powinny w związku z tym zostać 
wyciągnięte konsekwencje wobec dyrektora MOPS. 
 
Radny p. Kamil Deptuła przyznał, że Komisja rozpatruje ponad 80% skarg na MOPS i 
instytucje przyległe, ale nie można  tego wyciągać daleko idących wniosków, bo 
przytłaczająca część skarg jest bezzasadna. Nie można z tego wyciągnąć wniosków, że coś 
niewłaściwego dzieje się w MOPS. Nawet, jeżeli skargi były zasadne, to nie były to żadne 
rażące przypadki naruszeń i uchybień ze strony dyrekcji MOPS.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk powiedziała, że chodzi o skargi zasadne bądź częściowo 
zasadne, składane przez związki zawodowe. 
 
Radny p. Kamil Deptuła odpowiedział, że były tylko 2 skargi zasadne.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk dopowiedziała, że w Komisji Zdrowia także były rozpatrywane 
takie skargi i z uzasadnień do skarg wynikają konkretne procedury i zalecenia, jakie mają 
funkcjonować, a mijają dwa lata i pojawiają się podobne zarzuty. 
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Radny p. Kamil Deptuła odpowiedział, że ustawa mówi wprost, że skargi mieszkańców w 
Radzie rozpatruje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Następnie poinformował, że Komisja 
do tej pory rozpatrzyła dwie skargi związków zawodowych, z czego jedną uznała za 
bezzasadną a jedną za częściowo zasadną. 
 
Radna p. Marta Grzeszczyk dopowiedziała, że mówi o poprzedniej kadencji Rady Miejskiej 
i że jest ciągłość w samorządzie, a powtarzalność skarg w tym zakresie jest niepokojąca. 
 
Radny p. Kamil Deptuła odpowiedział, że przytłaczjąca większość skarg jest bezzasadna lub 
oczywiście bezzasadna – zawierająca nieprawdę, którą można łatwo zweryfikować.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski zapytał czy istnieje możliwość sprawdzenia, w jaki 
sposób skargi, które były częściowo zasadne są realizowane przez Miasto oraz dodał, że jeżeli 
Komisja Skarg nie może się tym zająć, to można wystąpić do służb Prezydenta na piśmie, 
bądź też skierować sprawę do Komisji Rewizyjnej.  
 
Radny p. Kamil Deptuła odpowiedział, że Komisja otrzymuje informacje zwrotne, jaki jest 
efekt zaleceń, które spowodowały zasadność skargi.  
 
Radny p. Kamil Jeziorski powiedział, że Komisja będzie jeszcze do tej sprawy wracała, aby 
zbadać sprawę i poprosić Dyrektora o wyjaśnienia, a jeżeli będzie możliwość, to Komisja 
odwiedzi rodzinę i zbada warunki.  
 
Radny p. Kamil Deptuła potwierdził, że podczas posiedzenia takie rozmowy były 
prowadzone i że Komisja w miarę możliwości prawnych będzie zajmowała się dalej sprawą.  
 
Wobec braku dalszych pytań, opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do 
dyskusji indywidualnej oraz wobec braku propozycji zgłoszonych do Komisji Uchwał i 
Wniosków, prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 252/2019. 
 
Przy 20 głosach „za” , braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr  XIV/605/19 w sprawie skargi Zakładowej 
Organizacji Związkowej Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych oraz Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi na 
działanie Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, która stanowi 
załącznik nr 205   do protokołu.  
Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik nr 206    do protokołu. 
 
 

Ad pkt 117 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania 
Wiceprezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 258/2019. 

 
 
Projekt uchwały zreferował przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny                        
p. Kamil Deptuła. 
Projekt uchwały wraz uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
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Wobec braku pytań, opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz wobec braku propozycji zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków, 
prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał pod 
głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 258/2019. 
 
Przy 21 głosach „za” , braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr  XIV/606/19 w sprawie skargi na działania 
Wiceprezydenta Miasta Łodzi, która stanowi załącznik nr 207  do protokołu.  
Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik nr 208    do protokołu. 
 
 

Ad pkt 117h - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Zarządu 
Lokali Miejskich w Łodzi – druk BRM nr 261/2019. 

 
 
 
Projekt uchwały zreferował przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny                        
p. Kamil Deptuła. 
Projekt uchwały wraz uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
 
Wobec braku pytań, opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz wobec braku propozycji zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków, 
prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał pod 
głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 261/2019. 
 
Przy 22 głosach „za” , braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr  XIV/607/19 w sprawie skargi na działania Zarządu 
Lokali Miejskich w Łodzi, która stanowi załącznik nr  209 do protokołu.  
Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik nr  210   do protokołu. 
 
 
 

Ad pkt 118 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy skwer 
im. Tadeusza Mazowieckiego – druk BRM nr 260/2019. – zdjęty z porządku 
obrad. 

 
 
 
 
Ad pkt 118a -  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Sosnowe 

Wzgórze – druk BRM nr 250/2019. 
Ad pkt 118b - Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

ulicy nazwy Zielonego Wzgórza – druk BRM nr 251/2019. 
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Radna p. Karolina Kępka zgłosiła wniosek formalny o łączne procedowanie punktów 118a 
i 118b.  
 
prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał pod 
głosowanie powyższy wniosek. 
 
Przy 22 głosach „za” , braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska przyj ęła powyższy wniosek.  
Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik nr 211    do protokołu. 
 
Projekty uchwał zreferowała przewodniczący Komisji Kultury p. Karolina K ępka. 
Projekty uchwał wraz uzasadnieniem znajdują się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań, opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz wobec braku propozycji zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków, 
prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał pod 
głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 250/2019. 
 
Przy 22 głosach „za” , braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr  XIV/608/19 w sprawie nadania ulicy nazwy Sosnowe 
Wzgórze, która stanowi załącznik nr 212  do protokołu.  
Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik nr  213   do protokołu. 
 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 251/2019. 
 
Przy 25 głosach „za” , braku  głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się”  Rada Miejska podjęła uchwałę Nr  XIV/609/19 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania 
ulicy nazwy Zielonego Wzgórza, która stanowi załącznik nr 214  do protokołu.  
Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik nr 215    do protokołu. 
 
 
 
 
Ad pkt 118c - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych 

komisji Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 264/2019 wraz z 
autopoprawkami. 

 
 
 
 
Projekt uchwały zreferował przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski. 
Projekt uchwały wraz uzasadnieniem znajduje się na stronie UMŁ w zakładce BIP/Rada 
Miejska/Projekty uchwał. 
 
Wobec braku pytań, opinii innych komisji, stanowisk klubowych, zgłoszeń do dyskusji 
indywidualnej oraz wobec braku propozycji zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków, 
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prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski poddał pod 
głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 250/2019. 
 
Przy 23 głosach „za” , 1 głosie „przeciwnym”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących się”  
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr  XIV/610/19 zmieniającą uchwałę w sprawie nadania ulicy 
nazwy Zielonego Wzgórza, która stanowi załącznik nr 216  do protokołu.  
Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik nr  217   do protokołu. 
 
 
Ad pkt 119 - Sprawozdanie z realizacji w pierwszym półroczu 2019 r. uchwały Nr 

XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości gruntowych - druk Nr 
318/2019. 

 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 218 do protokołu.  
 
 
Następnie prowadzący obrady ogłosił symboliczną przerwę obiadową. 
 
 
Ad pkt 4 - Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych. 
 
 
Informację o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych przedstawiła 
sekretarz Miasta p. Barbara Mrozowska – Nieradko. Szczegółowa treść informacji stanowi 
załącznik nr 219 do protokołu. 
 
Następnie przystąpiono do dyskusji: 
 
 
Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski odniósł się do odpowiedzi na interpelację w sprawie 
programu Mia100 kamienic, jaką Radny otrzymał oraz braku umieszczenia odpowiedzi na 
BIP.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski również odniósł się do programu Mia100 kamienic.  
 
Radny p. Władysław Skwarka powiedział, że od 2017 r czeka na odpowiedź na interpelację. 
 
Radny p. Marcin Hencz odniósł się do interpelacji z poprzedniej kadencji radnej p. Urszuli 
Niziołek – Janiak.  
 
 
 
Ad pkt 5 - Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej). 
 
 
Radny p. Marcin Hencz skierował do Prezydenta Miasta bez odczytywania cztery 
interpelacje. Szczegółowa treść stanowi interpelacji załącznik nr 220 do protokołu.  
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Radny p. Mateusz Walasek skierował do Prezydenta Miasta bez odczytywania jedno 
zapytanie. Szczegółowa treść zapytania stanowi załącznik nr 221 do protokołu.  
 
 
Ad pkt 6 - Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności 

Prezydenta Miasta Łodzi w okresie między sesjami (po przerwie 
obiadowej). 

 
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi podjętych podczas XIII sesji 
odbytej w dniu 28 sierpnia 2019 r. stanowi załącznik nr 222   do protokołu. 
 
 
Sprawozdanie  z działalności Prezydenta Miasta Łodzi w okresie od 26 sierpnia do                                   
15 września 2019 r. stanowi załącznik nr 223  do protokołu. 
 
 
Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski przypomniał, że na poprzedniej sesji zadał pytanie 
dyrektorowi p. Pawłowi Bliźniukowi odnośnie działań podjętych przez Prezydenta Miasta, 
aby przyspieszyć wlokące się remonty oraz zaznaczył, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał 
odpowiedzi.  
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski 
poinformował, że wypowiedź Radnego została przekazana do Wydziału Organizacyjno – 
Administracyjnego.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski zapytał, czy ma złożyć skargę na Prezydenta Miasta, 
że nie są udzielane terminowo odpowiedzi na interpelacje? Następnie przypomniał, że 
dyrektor p. Bliźniuk zadeklarował, że odpowiedź zostanie udzielona pisemnie. Ponadto 
zobowiązał Przewodniczącego, aby ponownie zaapelować o udzielenie odpowiedzi Radnemu.  
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski zobowiązał 
się, że ponownie zwróci się o udzielenie odpowiedzi.  
 
 
 
Ad pkt 7 - Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie 

między sesjami. 
 
 
 
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej od 28 sierpnia do                                     
18 września  2019 r. stanowi załącznik nr   do protokołu. 
 
 
Ad pkt 120 - Zapytania i wolne wnioski. 
 
 
Nikt nie zabrał głosu. 
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Ad pkt 121 - Zamknięcie sesji. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin 
Gołaszewski zamknął obrady XIII sesji o godz. 1250. 
 
 


