
Druk BRM nr 188/2008 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XLVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 17 grudnia 2008 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 XLV sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

4. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności Prezydenta Miasta 
Łodzi w okresie między sesjami.  

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między 
sesjami. 

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

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

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Państwa Marii 
i Zenona Bolimowskich do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą 
Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi – druk BRM 
nr 189/2008 (projekt uchwały zostanie doręczony do skrytek w dniu 11.12.2008 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Pana Henryka 
Dąbrowskiego do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą 
Nr LXXVII/1793/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi – druk BRM 
nr 190/2008 (projekt uchwały zostanie doręczony do skrytek w dniu 11.12.2008 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Pana Edwarda 
Kolasy do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr LXXVII/1793/02 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi – druk BRM nr 191/2008 
(projekt uchwały zostanie doręczony do skrytek w dniu 11.12.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Łodzi – druk BRM 
nr 167/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 1.12.2008 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych i w zadaniach wykonywanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - druk  
nr 304/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 8.12.2008 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie 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 308/2008 (projekt uchwały doręczony 
do skrytek w dniu 10.12.2008 r.). 

 



14. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze 
bezprzetargowej, udziału Miasta Łodzi wynoszącego 4357/10000 części w prawie 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ulicy Gen. 
Romualda Traugutta 21/23 oraz w prawie własności budynku położonego na tej 
nieruchomości, na rzecz Województwa Łódzkiego - druk Nr 307/2008 (projekt uchwały 
doręczony do skrytek w dniu 9.12.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu  uchwały stanowisko w sprawie zamiany nieruchomości, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, na wyodrębnione nieruchomości lokalowe, 
stanowiące własność Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania 
w Łodzi - druk nr 301/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 9.12.2008 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu  uchwały stanowisko w sprawie zamiany nieruchomości, 
stanowiącej własność Miasta Łodzi, na wyodrębnione nieruchomości lokalowe, 
stanowiące własność Pana Ignacego Peteckiego, prowadzącego działalność pod firmą 
„PETECKI” - druk nr 302/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 
9.12.2008 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Łodzi, na nieruchomości będące własnością Uniwersytetu Łódzkiego - 
druk nr 303/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 10.12.2008 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Wojska Polskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej, Krzysztofa Cedry, zmieniającego 
obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą  
Nr LXXIX/766/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 1998 r. w granicach tego 
planu - druk nr 211/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniach 26.09.2008 r. 
oraz 26.11.2008 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Łagiewnickiej, Skrzydlatej, Kasztelańskiej, Wycieczkowej, Łodzianka, 
Okólnej i Moskule oraz północnej granicy miasta - druk nr 283/2008 (projekt uchwały 
doręczony do skrytek w dniu 8.12.2008 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic Łagiewnickiej i Przepiórczej oraz północnej granicy miasta i terenów 
kolejowych - druk nr 284/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 
8.12.2008 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Kryształowej, Wycieczkowej, Kasztelańskiej 
i Skrzydlatej oraz terenów kolejowych - druk nr 285/2008 (projekt uchwały doręczony 
do skrytek w dniu 8.12.2008 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Strykowskiej, Łupkowej, Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem, 
Marmurowej i Opolskiej - druk nr 286/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek 
w dniu 8.12.2008 r.). 



23. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Łodzianka, Łukaszewskiej, Nad Niemnem i Moskule oraz                        
północno-wschodniej granicy miasta - druk nr 287/2008 (projekt uchwały doręczony do 
skrytek w dniu 8.12.2008 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 59 - 
druk nr 293/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 9.12.2008 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Limanowskiego 179 - druk 
nr 294/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 9.12.2008 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Legionów 96 - druk nr 295/2008 
(projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 9.12.2008 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Zielonej 13 - 
druk nr 296/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 9.12.2008 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy                        
ul. Andrzeja Struga 90A - druk nr 297/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek 
w dniu 9.12.2008 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 156                        
i Rokicińskiej bez numeru - druk nr 298/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek 
w dniu 9.12.2008 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 
2009” - druk nr 292/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 8.12.2008 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 
Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - druk nr 311/2008 (projekt uchwały 
doręczony do skrytek w dniu 10.12.2008 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta Łodzi 
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Łodzi, przy  
ul. Przybyszewskiego 255/267 i nadania statutu jednostce - druk nr 312/2008 (projekt 
uchwały doręczony do skrytek w dniu 10.12.2008 r.) 

33. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek dotacji 
przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2008 rok - druk nr 299/2008 (projekt 
uchwały doręczony do skrytek w dniu 8.12.2008 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów 
budżetowych na 2009 rok - druk nr 300/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek 
w dniu 8.12.2008 r.). 

35. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera w Łodzi - 
druk nr 309/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 10.12.2008 r.). 



36. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie III Szpitala 
Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - druk nr 310/2008 (projekt uchwały doręczony 
do skrytek w dniu 10.12.2008 r.). 

37. Zapytania i wolne wnioski. 

38. Zamknięcie sesji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


