
Druk BRM nr 120a/2013 
PORZĄDEK OBRAD 

LXVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 11 września 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 LXVII 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia w miejsce radnego, którego mandat 
wygasł – druk BRM nr 115/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.09.2013 r.). 

7. Ślubowanie radnego. 

8. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat sposobu i trybu realizacji trasy W-Z. 

8a. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat rozwiązania problemu prowadzenia zajęć 
dodatkowych w łódzkich przedszkolach. 

9. Informacja na temat wyników prac Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie zmian aktów 
prawa miejscowego, mających na celu wprowadzenie przez jednostki organizacyjne 
i instytucje zależne od Miasta Łodzi – ulg, zwolnień, preferencji dla użytkowników 
Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.  

9a.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 135/32/2013 Rady  
Osiedla Bałuty - Doły -  druk BRM nr 109/2013. 

9b.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi p. Cezarego 
Wietrzykowskiego na działanie Prezydenta Miasta Łodzi -  druk BRM nr 119/2013. 

9c.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Zygmunta Gałązki na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 121/2013. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2013 rok – druk nr 266/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
3.09.2013 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 – druk nr 267/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 3.09.2013 r.) wraz z autopoprawką. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 
lokalami użytkowymi – druk nr 263/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
3.09.2013 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk nr 243/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 3.09.2013 r.).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie 
osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej 
i Pomorskiej, do terenu kolejowego – druk nr 231/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 22.07.2013 r.). 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia dorocznej „Nagrody Literackiej 
Miasta Łodzi im. Juliana Tuwima” oraz określenia szczegółowych warunków i trybu jej 
przyznawania – druk nr 256/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.09.2013 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych 
nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich 
przyznawania – druk nr 257/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.09.2013 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie obniżenia wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk BRM nr 118/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 4.09.2013 r.) wraz z autopoprawką. 

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.). 

   18a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 
opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej – druk nr 269/2013. 

   18b.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu            
pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi” 
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013 – druk nr 270/2013. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 202/210, 204a, 206 
i 208 – druk nr 261/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.09.2013 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Bojowników Getta 
Warszawskiego 9 – druk nr 262/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
2.09.2013 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego bez numeru – 
druk nr 264/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.09.2013 r.) – zdjęty. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 117/2013. 

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

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

25. Zapytania i wolne wnioski. 

26. Zamknięcie sesji.  
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