
Druk BRM nr 16a/2018  
 

PORZĄDEK OBRAD  
LXV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 24 i 25 stycznia 2018 r. 
 

1. Otwarcie sesji – wyznaczenie sekretarzy – komunikaty organizacyjne  
– propozycje ograniczeń czasowych wystąpień – propozycje zmian  
w porządku obrad. 

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

4. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych  
(po przerwie obiadowej). 

5. Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej). 

6. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności 
Prezydenta Miasta Łodzi w okresie między sesjami (po przerwie obiadowej). 

7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między 
sesjami (po przerwie obiadowej). 

7a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
p. …………………. na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk 
BRM nr 7/2018. 

7b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pracowników placówek 
opiekuńczo – wychowawczych na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łodzi – druk BRM nr 5/2018. 

7c.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działanie dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 205 w Łodzi – druk BRM nr 6/2018. 

7d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji Łódzkiego Alarmu Smogowego 
– druk BRM nr 18/2018. 

7e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
p. ……………… – druk BRM nr 11/2018. 

7f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
p. …………… – druk BRM nr 12/2018. 

7g. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ………  
– druk BRM nr 13/2018. 

 

 



7h. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi  na rok 2018 - druk BRM nr 14/2018. 

7i.   Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi za okres 
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku - druk BRM nr 15/2018. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Ireny Tuwim 
 – druk BRM nr 215/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych 
w dniu 21 grudnia 2017 r.) - zdjęty 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi  
– druk nr 2/2018 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
15 stycznia 2018 r.). 

10. Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2016 roku – zdjęty 

10a Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel do Rady Ministrów w sprawie 
uwzględnienia łódzkiego lotniska w planach rozwoju infrastruktury lotniczej 
i połączeń lotniczych – druk BRM nr 19/2018.  

10b.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej powrotu autobusu 
linii nr 99 na trasę sprzed dnia 2 kwietnia 2017 r. – druk BRM nr 8/2018. 

10c.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
p. …………… – druk BRM nr 9/2018. 

10d.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
mieszkańców ul. Wierchowej w Łodzi - druk BRM nr 10/2018. 

10e. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat 
za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – 
druk BRM nr 189/2017. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia 
inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie 
ich udzielania i sposobu rozliczania – druk nr 3/2018 (materiał dostarczony 
do skrytek korespondencyjnych w dniu 16 stycznia 2018 r.). 

12. Rozpatrzony w pkt 19a. 

12a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Teatr 
Muzyczny w Łodzi – druk nr 9/2018. 

 

 

 



12b.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały 
Nr LXII/1612/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie 
połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania 
nazwy połączonym jednostkom budżetowym – Zespół Domów Pomocy 
Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz nadania statutu  
– druk nr 14/2018. 

12c.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji Łódzkiego Alarmu Smogowego 
– druk BRM nr 18/2018.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości 
położonych w Łodzi przy ulicy Niciarnianej 3/5 – druk nr 470/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 10 stycznia 2018 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Gminie Pabianice, w pasie drogi 
ul. Okołowickiej - druk nr 455/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
korespondencyjnych w dniu 4 stycznia 2018 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
z bonifikatą w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łodzi przy 
ulicach: Mazowieckiej 9 i Mazowieckiej bez numeru, Pomorskiej 269, 
Czechosłowackiej 4 i Czechosłowackiej bez numeru na rzecz Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi - druk nr 456/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
korespondencyjnych w dniu 4 stycznia 2018 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nadania statutu Szkolnemu Schronisku 
Młodzieżowemu w Łodzi przy ul. Legionów 27 - druk nr 4/2018 (materiał 
dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 16 stycznia 2018 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ku czci Marii 
Olszewskiej-Lelonkiewicz – druk nr 444/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
korespondencyjnych w dniu 16 stycznia 2018 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Armii Krajowej 
na Placu Hallera w Łodzi – druk nr 6/2018 (materiał dostarczony do skrytek 
korespondencyjnych w dniu 16 stycznia 2018 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 7/2018 (materiał dostarczony do skrytek 
korespondencyjnych w dniu 16 stycznia 2018 r.) wraz z autopoprawkami. 

19aRozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji 
podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 5/2018 (materiał dostarczony 
do skrytek korespondencyjnych w dniu 15 stycznia 2018 r.). 

19bRozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji 
Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 20/2018. 



19c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
p. ………….. na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi  
– druk BRM nr 21/2018. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040  
– druk nr 8/2018 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
16 stycznia 2018 r.) wraz z autopoprawką. 

20a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Jasna  
– druk BRM nr 4/2018. 

20b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi dyrektorów placówek 
opiekuńczo-wychowawczych na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łodzi – druk BRM nr 209/2017. 

21. Sprawozdanie za IV kwartał 2017 r. z zaawansowania prac planistycznych 
i realizacji harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta Łodzi na lata 2016-2020 - druk nr 1/2018 (materiał 
dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 12 stycznia 2018 r.) - zdjęty 

22. Zapytania i wolne wnioski. 

23. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 


