
                                                                                                                                  Druk BRM nr 107a/2013 
PORZĄDEK OBRAD 

LXVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 28 sierpnia 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 LXV i LXVI 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 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - 
druk BRM nr 111/2013. 

5b Rozpatrzenie w sprawie rozpatrzenia skargi p. Elżbiety Wojech na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi  -  druk BRM nr 105/2013. 

5c Rozpatrzenie w sprawie rozpatrzenia skargi p. Jana Dorociaka na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi  -  druk BRM nr 106/2013. 

5d Rozpatrzenie w sprawie skargi POLMIX PHU P. Biniecki, A. Kubicki spółki jawnej na 
działanie Prezydenta Miasta Łodzi  -  druk BRM nr 108/2013. 

5e Rozpatrzenie w sprawie skargi p. Zdzisława Stachurskiego na działanie Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi  -  druk BRM nr 110/2013. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Wspólnoty 
Mieszkaniowej ul. Franciszkańska 65/67a, ul. Organizacji WIN 39a/35, 
ul. Krawiecka 14/16, ul. Organizacji WIN 52, ul. Organizacji WIN 54/58                        
i ul. Krawiecka 12/12a do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą             
Nr LIII/1096/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” – 
druk BRM nr 104/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.08.2013 r.). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej      
w Łodzi – druk BRM nr 95/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
21.08.2013 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 96/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
21.08.2013 r.). 

8a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu pod nazwą „Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta" – 
druk nr 182/2013 wraz z autopoprawkami (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
10.06.2013 r., autopoprawki dostarczone w dniach 19.08.2013 r. i 28.08.2013 r.). 

8b Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 
obejmowania udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych 
do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem  na  podwyższenie kapitału zakładowego oraz 
wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Portu Lotniczego     
Łódź im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należących    
do Miasta Łodzi – druk nr 183/2013 wraz z autopoprawką (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 10.06.2013 r., autopoprawka dostarczona do skrytek w dniu 
19.08.2013 r.). 
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9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2013 rok – druk nr 254/2013 (materiał dostarczony do skrytek  w dniu 
20.08.2013 r.) wraz z autopoprawkami. 

10. Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 – druk nr 255/2013 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 20.08.2013 r.) wraz z autopoprawkami. 

11. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat aktualnej sytuacji w Łódzkim Zakładzie 
Usług Komunalnych oraz perspektyw jego rozwoju. 

12. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat przyszłości Gimnazjum nr 40 i XXIII LO  
w kontekście wyroku WSA, który oddalił skargę Miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Łódzkiego. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych na obszarze Miasta Łodzi – druk nr 246/2013 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 19.08.2013 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Miasta Łodzi" – druk nr 245/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
19.08.2013 r.).  

14aRozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź -  
druk nr 258/2013. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Minerskiej 19 – 
druk nr 232/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.08.2013 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 101 i 103 – 
druk nr 235/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.08.2013 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Uniejowskiej 8 – druk nr 236/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.08.2013 r.) – zdjęty  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na sprzedaż  w  drodze  
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zielonej 51 – druk nr 250/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.08.2013 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze  
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Postępowej 48/54 – 
druk nr 251/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.08.2013 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze  
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 66  – druk nr 252/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.08.2013 r.).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 21 – druk nr 253/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 20.08.2013 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Janosika 136 – druk nr 239/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
09.08.2013 r.). 
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23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Jerzego Szaniawskiego 3 – druk nr 240/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 09.08.2013 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy      
ul. Jugosłowiańskiej 16 – druk nr 241/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
09.08.2013 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy        
ul. Zbocze 18A – druk nr 242/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
09.08.2013 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu 
Oczyszczania - Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania 
własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej – druk nr 244/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 19.08.2013 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
oraz pozbawienia dróg gminnych i drogi powiatowej dotychczasowych kategorii – 
druk nr 249/2013  (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.08.2013 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, 
Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej           i 
Radwańskiej – druk nr 233/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 22.07.2013 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie alei Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza i Orlej – 
druk nr 234/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 22.07.2013 r.). 

30. rozpatrzony jako pkt 8a 

31. rozpatrzony jako pkt 8b 

32. Sprawozdanie z działalności delegata w Związku Miast Polskich. 

33. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXI/568/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia         
25 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na rok 2012 – druk nr 237/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
09.08.2013 r.). 

34. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXII/635/12  Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 – druk nr 238/2013 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 09.08.2013 r.). 

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

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

37. Zapytania i wolne wnioski. 

38. Zamknięcie sesji.  
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