
UCHWALA NR XIII/475/19 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmiany Statutu Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) w zwipku z art. 92 ust. 3 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 51 I), Rada 
Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. W Statucie Miasta todzi, stanowiqcym zalqcznik do uchwaky Nr XLi428196 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 4 wrzegnia 1996 r. w sprawie Statutu Miasta todzi (Dz. Urz. Woj. 
t6dzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 2860, z 2014 r. poz. 3718 oraz z 2018 r. poz. 6904), 
wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) 5 24 ust. 2 - uchyla siq. 

2. W Regulaminie nadawania Odznaki ,,Za Zashgi dla Miasta todzi" stanowiqcym 
zalqcznik nr 5 do Statutu Miasta todzi, wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) w 5 2 dodaje siq ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Odznaka moze by6 nadana tej samej osobie fizycznej lub organizacji spolecznej tylko 
raz."; 

2) w 5 5 ust. 1 dodaje siq pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) w przypadku stwierdzenia brak6w we wniosku, przewodniczqcy komisji wzywa 
wnioskodawcq do ich uzupelnienia w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upkywie terminu 
wniosek pozostaje bez rozpatrzenia;". 

5 3. W Regulaminie przyznawania Nagrody Miasta todzi stanowiqcym zalqcznik 
nr 6 do Statutu Miasta todzi, wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) w 5 4 ust. 2 dodaje siq pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) w przypadku stwierdzenia brakbw we wniosku, przewodniczqcy komisji wzywa 
wnioskodawcq do ich uzupelnienia w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upkywie terminu 
wniosek pozostaje bez rozpatrzenia;". 

5 4. W Regulaminie Pracy Rady Miejskiej w Lodzi stanowiqcym zalqcznik nr 7 do Statutu 
Miasta todzi, wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 

1) 5 2 ust. 3 pkt 4 - uchyla siq; 

2) 5 2 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) sprawy r6zne, wolne wnioski;"; 

3) 5 2 ust. 4 otrzymuje brzrnienie: 

Id: 21E7E847-IFOA-4C71-AD96-C8DDOOC10C70. Podpisany Strona 1 



,,4. Sprawy, o kt6rych mowa w pkt. 3 rozpatrywane sq kolejno, nie p6iniej nii  po przenvie 
obiadowej."; 

4) 5 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,S.Powiadomienie osesji wraz zproponowanym porzqdkiem obrad podaje siq do 
publicznej wiadomoici."; 

5) 4 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6. Projekty uchwat i inne materialy zwiqzane z przedmiotem obrad i pracami Rady 
przekazuje siq radnym droga, elektronicznq z wykorzystaniem internet-. Uznaje siq, ze 
materialy przeslane drogq elektronicznq sq dostarczone z dniem ich dorqczenia na serwer, na 
kt6rym znajduje siq skrzynka lub dysk radnego."; 

6) 5 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7. W przypadku materiak6w dotyczqcych projektu uchwaly budietowej dopuszcza siq 
przekazanie materiai6w w formie papierowej na wniosek radnego."; 

7) w 5 4 dodaje siq ust. 8 w brzmieniu: 

,,8. Przewodniczqcy Rady moie zarzqdziC dostarczenie projekt6w uchwal i innych 
materiat6w zwiqzanych z przedmiotem obrad w formie papierowej."; 

8) w 5 19 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 sformulowanie ,,Biuro Prawne" zastqpuje siq zapisem ,,kom6rka 
odpowiedzialna za obshgq prawnq Urzqdu Miasta todzi."; 

9) § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Za obecnych podczas glosowania uznaje siq tych radnych, kt6rych legitymacja znajduje 
siq w urzqdzeniu do gkosowania."; 

10) w 5 22b ust. 1 dodaje siq pkt 7 w brzmieniu: 

,,7) w przypadku braku moiliwoici rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji w okreilonych 
ustawowo terminach, informuje o tym fakcie wszystkie strony sprawy, okreilajqc przy tym 
nowy termin rozpatrzenia danej skargi, wniosku lub petycji;"; 

11) § 23 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 23. 1. Przy rozpatrywaniu projekt6w uchwak przewodniczqcy Rady udziela gtosu 
w nastqpujqcej kolejno8ci: 

1) projektodawcy - w celu prezentacji projektu; 

2) projektodawcy - w celu udzielenia odpowiedzi na pytania radnych; 

3) przedstawicielom komisji; 

4) przedstawicielom klub6w; 

5) radnym i innym uczestnikom sesji; 

6) projektodawcy - w celu podsumowania dysltusji; 
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7) przedstawicielowi Komisji Uchwal i Wniosk6w - w celu prezentacji zgloszonych 
wniosk6w; 

8) projektodawcy - w celu ustosunkowania siq do zg4oszonych wniosk6w i zastrzezeh. 

2. Pytania do projektodawcy zadawane sq na pidmie za posrednictwem przewodnicza,cego 
Rady, kt6ry przekazuje je projektodawcy bezpodrednio po zakohczeniu jego wysta,pienia, 
o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 1. 

3. Pytania do projektodawcy moga, by6 zadawane r6wniez ustnie, jezeli: 

1) projekt nie zostak zaopiniowany przez komisje Rady; 

2) projekt zostak negatywnie zaopiniowany przez choihy jednq komisjq Rady; 

3) po zaopiniowaniu projektu przez komisje Rady projektodawca wni6sk autopoprawkq, 
w6wczas pytania ustne dotyczyi mogq jedynie autopoprawki do projektu. 

4. Po zaprezentowaniu zgloszonych wnioskbw, o kt6lych mowa w ust. 1 pkt 7, jedli 
nie byly one omawiane w dyskusji, do ich rozpatrzenia stosuje siq odpowiednio ust. 1. 

5. Najp6iniej w glosie podsumowujqcym dyskusjq projektodawca moze wycofaC projekt 
uchwaly bez zmiany porzqdku obrad."; 

12) 5 30 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. Do posiedzeh komisji stosuje siq odpowiednio 5 4, z wy$czeniem ust. 5, 5 5 oraz $ 5  od 
8 do 15 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej. 0 posiedzeniu komisji powiadamia siq 
przewodnicza,cych organ6w uchwalodawczych i wykonawczych tych jednostek 
pomocniczych, kt6rych bezpoirednio dotyczq sprawy przewidziane wporzqdku 
posiedzenia."; 

13) w 5 30 dodaje siq ust. 6a w brzmieniu: 

,,6a. W przypadku zwolania posiedzenia komisji w trakcie sesji Rady niestosuje siq 
5 30 ust. 6."; 

14) 5 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Do zapytania w formie pisemnej stosuje siq odpowiednio przepisy 5 32 ust. 3.". 

5 5. Uchwa4a wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogkoszenia w Dzienniku 
Urzqdowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 
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