
 

Proponowany porządek, posiedzenie nr 62 

Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

15 marca 2022 roku 

godz. 9:15, w formie zdalnej 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z 55., 60. i 61. posiedzenia Komisji.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w 

budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 60/2022.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 61/2022. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych 

miasta Łodzi – druk nr 62/2022. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krakowskiej 5 i 7 – druk nr 

38/2022. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 25 lat, nieruchomości 

położonej w Łodzi  

przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich bez numeru – druk nr 39/2022. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 25 lat, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicach: płk. Jana Kilińskiego 188, Milionowej 12 i ks. 

bp. Wincentego Tymienieckiego 15 – druk nr 59/2022. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez 

Miasto Łódź nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 19 i 

Piotrkowskiej 54/Narutowicza 1 oraz określenia zasad objęcia udziałów przez 

Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do 

Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z 

przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 36/2022. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 



odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów – druk nr 46/2022. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Łodzi – druk nr 47/2022. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 

hipoteką nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1 – druk nr 

48/2022. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Gospodarowania Odpadami” i nadania 

jej statutu – druk nr 49/2022. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta 

Łodzi uprawnień do określania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania 

cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Łodzi – 

druk nr 50/2022. 

15. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

 

 

Osoba odpowiedzialna: Aneta Michalak 

        Data sporządzenia: 10.03.2022 r. 


