
                                                                                                          Druk BRM nr 198a/2013 
PORZĄDEK OBRAD  

LXXVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 11 grudnia 2013 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 LXXV 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. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat stanu realizacji inwestycji trasy W-Z, etapu 
podpisywania umowy na dofinansowanie tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej 
oraz umowy inżyniera kontraktu. 

6a Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat przyczyn planowanego odwołania 
Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi i zamiarach restrukturyzacji jednostki. 

6b Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat działań zmierzających do publicznie 
deklarowanych obniżek stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na 
działanie dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi – druk BRM nr 197/2013. 

6d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Jacka Kowalczyka na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 189/2013. 

6e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Jacka Kędzierskiego na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 191/2013. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko apel do Prezydenta Miasta Łodzi 
o zaniechanie działań zmierzających do podwyższania podatków i opłat – 
druk BRM nr 196/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 29.11.2013 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kierunków działania w zakresie aktualizacji 
„Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009 – 2020” – 
druk BRM nr 133/2013 (materiał rozdany na sesji w dniu 25.09.2013 r.). 

8a  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poprawy połączeń kolejowych z Łodzi – 
druk BRM nr 199/2013. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2013 rok - druk Nr 367/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
4.12.2013 r.) wraz z autopoprawkami. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 - druk Nr 368/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 4.12.2013 r.) wraz z autopoprawkami. 

10a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi” i nadania statutu 
jednostce – druk Nr 365/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.12.2013 r.). 
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10b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Świadczeń 
Socjalnych w Łodzi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej dotyczących dodatku energetycznego - druk Nr 366/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 4.12.2013 r.). 

10c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: 
Centrum Administracyjne nr 1 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 10 w Łodzi i nadania 
statutów jednostkom - druk Nr 354/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
3.12.2013 r.). 

10d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: 
Centrum Administracyjne nr 2 w Łodzi, Dom Dziecka nr 11 w Łodzi oraz Dom Dziecka 
nr 12 w Łodzi i nadania statutów jednostkom - druk Nr 355/2013 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 3.12.2013 r.). 

10e Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie utworzenia jednostek budżetowych 
o nazwach: Centrum Administracyjne nr 3 w Łodzi, Dom Dziecka Nr 13 w Łodzi oraz 
Dom Dziecka nr 14 w Łodzi i nadania statutów jednostkom - druk Nr 356/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 3.12.2013 r.).  

10f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: 
Centrum Administracyjne nr 4 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 15 w Łodzi i nadania 
statutów jednostkom - druk Nr 357/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
3.12.2013 r.). 

10g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostek budżetowych o nazwach: 
Centrum Administracyjne nr 5 w Łodzi oraz Dom Dziecka nr 16 w Łodzi i nadania 
statutów jednostkom - druk Nr 358/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
3.12.2013 r.). 

10h Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 2 w Łodzi 
– druk Nr 359/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.12.2013 r.). 

10i Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 4 w Łodzi 
– druk Nr 360/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.12.2013 r.). 

10j Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 5 w Łodzi 
– druk Nr 361/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.12.2013 r.). 

10k Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 6 
im. Stanisława Jachowicza w Łodzi - druk Nr 362/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 3.12.2013 r.). 

10l Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka nr 7 
im. Stefana Żeromskiego w Łodzi - druk  Nr 363/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 3.12.2013 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk Nr 350/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 3.12.2013 r.). 

11a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie 
„Zarząd Gospodarowania Odpadami” i nadania jej statutu - druk Nr 351/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 3.12.2013 r.). 
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11b Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” w Łodzi i nadania jej statutu – 
druk Nr 352/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.12.2013 r.). 

11c Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej o nazwie „Zarząd Dróg i Transportu” - druk  Nr 353/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 3.12.2013 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki 
Zdrowotnej Łódź-Polesie - druk Nr 336/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
28.11.2013 r.). 

12a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy 
I Szpitalu Miejskim w Łodzi - druk Nr 369/2013. 

12b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania inkasentów i określenia inkasenta 
opłaty targowej – druk nr 346/2013. 

12c Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
w roku 2013 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 372/2013. 

12d Prezentacja projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi” – 
druk nr 371/2013. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus 70/72 – druk Nr 324/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.11.2013 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Portu Lotniczego Łódź 
imienia Władysława Reymonta” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - druk Nr 343/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 25.11.2013 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budżetowej o nazwie „Zarząd Nowego Centrum Łodzi” - druk Nr 323/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 15.11.2013 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed 
hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 – 2018” - druk Nr 328/2013 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 19.11.2013 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulicy Pabianickiej i drogi krajowej Nr 14 - druk Nr 340/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 26.11.2013 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Ks. Jerzego Popiełuszki i Janusza Kusocińskiego - druk Nr 342/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.11.2013 r.). 
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie położonym w Łodzi przy ulicy 
Nowy Józefów 36 – druk Nr 315/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.11.2013 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach położonych przy alejach: Marszałka Józefa 
Piłsudskiego bez numeru/Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza bez numeru i Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 79/87 - druk Nr 337/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.11.2013 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie położonym w Łodzi przy ulicy 
Kaczeńcowej 19 – druk Nr 338/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.11.2013 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Technicznej 7 – 
druk Nr 339/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.11.2013 r.). 

23. zrealizowany jako pkt 11a  

24. zrealizowany jako pkt 11b  

25. zrealizowany jako pkt 11c  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom 
i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania - druk Nr 349/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 2.12.2013 r.). 

27. zrealizowany jako pkt 10a  

28. zrealizowany jako pkt 10b  

29. zrealizowany jako pkt 10c  

30. zrealizowany jako pkt 10d  

31. zrealizowany jako pkt 10e  

32. zrealizowany jako pkt 10f  

33. zrealizowany jako pkt 10g  

34. zrealizowany jako pkt 10h  

35. zrealizowany jako pkt 10i  

36. zrealizowany jako pkt 10j  

37. zrealizowany jako pkt 10k  

38. zrealizowany jako pkt 10l  
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39. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - druk Nr 364/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.12.2013 r.). 

39a Sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji ds. Nowego Centrum Łodzi. 

39b Sprawozdanie z działalności Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w okresie od 
grudnia 2012 r. do grudnia 2013 r. 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Nowego 
Centrum Łodzi Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 194/2013 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 3.12.2013 r.). 

41. Przedstawienie planu pracy Doraźnej Komisji ds. Transportu Zbiorowego, Inwestycji 
Drogowych i Organizacji Ruchu Drogowego. 

42. Przedstawienie informacji o podmiotach, wyznaczonych przez Prezydenta Miasta Łodzi, 
w których będzie wykonywana, w 2014 roku praca społecznie użyteczna orzeczona 
w zamian nieściąganej grzywny. 

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

44. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w okresie 
między sesjami. 

45. Zapytania i wolne wnioski. 

46. Zamknięcie sesji.  
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