
Druk BRM nr 187a/2013 
PORZĄDEK OBRAD 

LXXVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 27 listopada 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 protokołów z LXXIII i LXXIV 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). 

5a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Anny Sadowskiej na działanie 
Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi - druk BRM nr 137/2013. 

5b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Marka Sadowskiego na 
działanie Dyrektora Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi  - 
druk BRM nr 138/2013. 

5c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi 
p. Krystyny Mazurek i p. Mariana Juszko na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – 
druk BRM nr 186/2013. 

6. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o sytuacji finansowej łódzkiej edukacji 
w 2013 r. w świetle ostatnich doniesień prasowych.  

6a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kierunków działania 
Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie przygotowania projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2014 – 2018 - druk BRM nr 192/2013. 

7. 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.) - 
zdjęty 

8. 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 331/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 19.11.2013 r.). 

9. 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.) - zdjęty 

10. 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 2014” – druk nr 332/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 19.11.2013 r.). 
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11. 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.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Marii Skłodowskiej-Curie, Wólczańskiej, Mikołaja Kopernika 
i Gdańskiej – druk nr 305/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
29.10.2013 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, do terenu kolejowego – 
druk nr 304/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 29.10.2013 r.) - zdjęty 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia  wysokości  opłat  za 
usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi 
w 2014 roku - druk nr 318/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
12.11.2013 r.). 

14a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – 
druk nr 335/2013. 

15. Rozpatrzenie projektu w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2013 rok – druk nr 333/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
19.11.2013 r.) wraz z autopoprawkami. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 – 
druk nr 334/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 19.11.2013 r.) wraz 
z autopoprawkami. 

17. Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 
2014 rok – druk nr 330/2013 (materiał odbierany w zespole ds. Obsługi Sesji od 
dnia 18.11.2013 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji 
Projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II" 
współfinansowanego z Funduszu Spójności - druk nr 265/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 4.09.2013 r.) - zdjęty 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.- druk nr 325/2013 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 20.11.2013 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” – druk nr 326/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.11.2013 r.). 

21. Rozpatrzenie 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 327/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.11.2013 r.). 
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22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi - druk nr 229/2013 wraz z autopoprawką (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 6.11.2013 r., a autopoprawka w dniu 
20.11.2013 r.). 

22a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składnej przez 
właścicieli nieruchomości – druk nr 345/2013.  

23. 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.). 

24. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi 
z przeprowadzonej kontroli zadania pn.: „Utrzymanie czystości na drogach 
i terenach gminnych oraz utrzymanie czystości na przystankach MPK” – 
druk BRM nr 146/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 19.11.2013 r.). 

25. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi 
z przeprowadzonej kontroli odnośnie nieegzekwowania przez Urząd Miasta Łodzi 
należności wynikających z bezprawnego użytkowania działki położonej w Łodzi 
przy ul. Rajdowej 12 – druk BRM nr 154/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 19.11.2013 r.). 

25a Przedstawienie protokołu z czynności kontrolnych w zakresie realizowania 
w 2013 r. przez MOPS w Łodzi ustawowego obowiązku objęcia swoich 
podopiecznych specjalistyczną opieką – druk BRM nr 188/2013. 

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

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

28. Zapytania i wolne wnioski. 

29. Zamknięcie sesji.  
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