
DRUK  BRM nr 162/2012 
PORZĄDEK OBRAD 

L sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 17 października 2012 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 XLIX 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 uznania skargi p. Marianny Zganiacz na 
działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną – druk BRM nr 161/2012. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” 
– druk BRM nr 160/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.10.2012 r.). 

6a Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami. 

6b Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko - apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmiany ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 
druk BRM nr 166/2012. 

6c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Agnieszki Laskowskiej na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 164/2012. 

6d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Łódzkiemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego skargi p. Mirosławy Karpińskiej 
- druk BRM nr 165/2012. 

6e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia na Rzecz Obrony 
Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi - druk BRM nr 163/2012. 

6g Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji 
w Łodzi. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania przez Miasto 
Łódź udziałów w podwyŜszonym kapitale zakładowym Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z dofinansowaniem projektu  
pn. „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” środkami Funduszu Spójności – 
druk nr 388/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.10.2012 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budŜetu oraz zmian w budŜecie miasta 
Łodzi na 2012 rok - druk nr 389/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
8.10.2012 r.) wraz z autopoprawkami. 

9. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi - druk nr 390/2012 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 8.10.2012 r.) wraz z autopoprawką. 
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10. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budŜetowej o nazwie „Zarząd Dróg i Transportu”- druk nr 355/2012 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 8.10.2012 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - druk nr 356/2012 wraz 
z autopoprawkami (materiał dostarczony do skrytek w dniu 14.09.2012 r., a autopoprawki 
w dniach 26.09.2012 r. i 9.10.2012 r.). 

12. 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 nr 376/2012 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 21.09.2012 r.). 

12a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu pn. 
„Przedszkole dla malucha” – druk nr 397/2012. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi, 
w drodze przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa, nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy  
al. Tadeusza Kościuszki 73/75  - druk nr 375/2012 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 24.09.2012 r.) zdjęty  

13a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaŜy, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garaŜami, stanowiących własność Gminy 
Łódź.  – druk nr 398/2012. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze 
bezprzetargowej na rzecz uŜytkownika wieczystego, nieruchomości połoŜonych w Łodzi 
przy ul. Zakładowej 147 oraz ul. Zakładowej 147d i 147e - druk nr 377/2012 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 8.10.2012 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze 
bezprzetargowej na rzecz uŜytkownika wieczystego, nieruchomości połoŜonych w Łodzi 
przy ul. Technicznej 14  – druk nr 387/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
8.10.2012 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie w drodze 
darowizny prawa własności nieruchomości zabudowanej, połoŜonej w Łodzi przy 
ul. KsięŜy Młyn 13/15 na rzecz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi – druk nr 391/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
8.10.2012 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze 
przetargu nieruchomości, połoŜonych w Łodzi przy ulicach Długiej bez numeru 
i Wyścigowej bez numeru – druk nr 378/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
9.10.2012 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu – druk nr 386/2012 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 8.10.2012 r.). 
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19. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowej na 2012 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 385/2012 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 3.10.2012 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie połączenia samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera 
w Łodzi oraz Miejska Przychodnia „Lecznicza” w Łodzi - druk nr 335/2012 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 2.10.2012 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego w Łodzi na lata 2012-2015”  - druk nr 380/2012 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 2.10.2012 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi - druk nr 383/2012 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.10.2012 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni „Batory” 
w Łodzi - druk nr 381/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.10.2012 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej 
Przychodni „Chojny” w Łodzi - druk nr 382/2012 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 2.10.2012 r.). 

25. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o analizie oświadczeń majątkowych złoŜonych 
w okresie od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r. przez osoby pełniące funkcje 
publiczne w miejskich jednostkach organizacyjnych i w organach zarządzających 
gminnymi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne. 

26. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi o analizie oświadczeń 
majątkowych złoŜonych przez Radnych Rady Miejskiej w Łodzi do dnia 30 kwietnia br. 
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. 

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

28. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między 
sesjami. 

29. Zapytania i wolne wnioski. 

30. Zamknięcie sesji. 
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