
DRUK BRM nr 150a/2013 
PORZĄDEK OBRAD 

LXXII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 16 października 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 LXIX 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. Joanny i Edwarda Gugała na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 143/2013. 

5b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Fundacji Normalne Miasto FENOMEN 
na działanie Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 141/2013. 

5c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pp. Anny i Rolanda Glawer na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi -  druk BRM nr 151/2013. 

5d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej „Adwokacka” 
w Łodzi na działanie Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 152/2013. 

5e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Szkoły Europejskiej Gimnazjum, Liceum 
U. Moryc Spółki Jawnej w Łodzi na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – 
druk BRM nr 153/2013. 

5f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Lecha Gołębiowskiego na działanie 
Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi -  druk BRM nr 145/2013. 

5g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na 
działanie komendanta Straży Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 156/2013. 

6. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat aktualnego stanu realizacji „Strategii 
rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009 – 2020” oraz propozycji działań i planu 
finansowego realizacji Strategii na rok 2014. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kierunków działania w zakresie aktualizacji 
„Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009 - 2012” –                        
druk BRM nr 133/2013 (materiał dostarczony na sesji w dniu 9.10.2013 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta 
Łodzi” – druk BRM nr 124/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.10.2013 r.). 

8a Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat aktualnej sytuacji w MOPS. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Łodzi przeprowadzenia kontroli realizacji zadania dotyczącego uzbrojenia terenów oraz 
budowy dróg na osiedlu Janów Wschód – druk BRM nr 132/2013 (materiał dostarczony 
na sesji w dniu 25.09.2013 r.). 

9a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za 
parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania - druk BRM nr 139/2013 wraz 
z autopoprawką. 

9b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVII/1178/13 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego 
Gimnazjum nr 40 w Łodzi przy ul. Kaliskiej 25/27 - druk BRM nr 157/2013. 
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9c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVII/1180/13 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji XXIII Liceum 
Ogólnokształcącego w Łodzi przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 159 – 
druk BRM nr 158/2013. 

9d Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat sposobu rozwiązania problemu przeniesienia 
zaplecza budowy trasy W-Z. 

10. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat planu przygotowań miasta Łodzi do 
złożenia aplikacji o organizację wystawy International Expo 2022/23.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2013 r. - druk nr 291/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
9.10.2013 r.) wraz z autopoprawką. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 – druk nr 292/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 9.10.2013 r.) wraz z autopoprawką. 

12a Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat prac nad nowym Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenni miasta Łodzi. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie 
rzeki Sokołówki, obejmującej północną część osiedla Sokołów – druk nr 247/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.09.2013 r.) - zdjęty 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu   
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej 
południową część osiedla Sokołów – druk nr 248/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 13.09.2013 r.) - zdjęty 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Pomorskiej i Wiączyńskiej - południowej części osiedla Nowosolna – 
druk nr 288/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.10.2013 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania  przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Wiączyńskiej i Brzezińskiej - wschodniej części osiedla Nowosolna – 
druk nr 287/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.10.2013 r.). 

17. 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 285/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
2.10.2013 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012 - 2016  – 
druk nr 283/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.09.2013 r.). 

18a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 
lokalami użytkowymi - druk nr 296/2013. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 
druk nr 290/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.10.2013 r.). 
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20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
III Szpitalowi Miejskiemu im. dr.  Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 289/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.10.2013 r.).  

20a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy 
Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” - druk nr 294/2013. 

20b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy 
III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 295/2013. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Stefana Żeromskiego 97 – 
druk nr 284/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.09.2013 r.).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedstawiciela Miasta Łodzi w Zgromadzeniu 
Ogólnym Związku Miast Polskich – druk BRM nr 155/2013 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 9.10.2013 r.). 

22a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika 
Legionów – druk BRM nr 140/2013. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 147/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
9.10.2013 r.) wraz z autopoprawką. 

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

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

26. Zapytania i wolne wnioski. 

27. Zamknięcie sesji.  
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