
DRUK BRM nr 58a/2017 
PORZĄDEK OBRAD 

XLV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 5 kwietnia 2017 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 XLIV /nadzwyczajnej/ 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. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności Prezydenta 
Miasta Łodzi w okresie między sesjami (po przerwie obiadowej). 

7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w okresie 
między sesjami (po przerwie obiadowej). 

7a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Państwa 
…………….do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą  XXXVII/966/16 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane, dla miasta Łodzi – druk BRM 60/2017. 

7b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Państwa 
………….. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą XXXVII/966/16 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane, dla miasta Łodzi – druk BRM nr 61/2017. 

7c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Pani 
…………… do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą  XXXVII/966/16 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane, dla miasta Łodzi – druk BRM nr 62/2017. 

7d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Pana 
…………….. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą  XXXVII/966/16 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane, dla miasta Łodzi - druk BRM nr 63/2017. 
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7e. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Ulisse                  
Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XXXVII/966/16 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń, ich gabarytów oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 
wykonane, dla miasta Łodzi -  druk BRM nr 64/2017. 

7f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ……………….. 
– druk BRM nr 53/2017. 

7g. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu  rozpatrzenia skargi Łódzkiego Okręgu 
Partii Razem – druk BRM nr 70/2017. 

7h. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ………………. na działania 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 67/2017. 

7i. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ………….. – 
druk BRM nr 68/2017. 

7j. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych I Oddziałowi w Łodzi skargi p. …………. – druk BRM nr 71/2017. 

7k. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Federacji 
Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce 
Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi – druk BRM nr /2017. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk BRM nr 57/2017 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 29.03.2017 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk BRM nr 50/2017 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 29.03.2017 r.). 

9a. Informacja o podmiotach, w których będą wykonywane nieodpłatne i kontrolowane prace 
na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Strażackiej bez 
numeru – druk BRM nr 42/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.03.2017 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 
2017 rok - druk Nr 86/2017 wraz z autopoprawkami (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 28.03.2017 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk Nr 87/2017 wraz                   
z autopoprawkami (materiał dostarczony do skrytek w dniu 28.03.2017 r.) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów 
formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, 
podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej – ePUAP - druk Nr 57/2017 wraz z autopoprawką (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 7.03.2017 r., a autopoprawka w dniu 22.03.2017 r.).   

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od ceny sprzedaży samodzielnego lokalu 
mieszkalnego - druk Nr 54/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.03.2017 r.). 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Giewont 26 i Skalnej bez 
numeru  - druk Nr 75/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 22.03.2017 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Składowej bez numeru                                         
- druk Nr 76/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 22.03.2017 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej bez numeru                     
- druk Nr 51/2017  (materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.03.2017 r.)                                
– zdjęto z porządku obrad. 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na obszarze 
rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji - druk Nr 84/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 28.03.2017 r.). 

18a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016 – 2020               
- druk Nr 92/2017. 

19. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na 
lata 2014-2017” za lata 2015-2016  - druk Nr 85/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 28.03.2017 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej - druk Nr 72/2017 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 24.03.2017 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej                
w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej             
i Transmisyjnej - druk Nr 73/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
24.03.2017 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie uznania za niezasadne wezwania p. ………….. do 
usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XXXIX/782/08 Rady Miejskiej w 
Łodzi z dnia 10 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie: 
ul. Maratońska, tory PKP, północna granica miasta, granica Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Nowy Józefów-Srebrna” - druk Nr 82/2017 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 29.03.2017 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. ……… do 
usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr V/87/15 Rady Miejskiej  
w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
na terenie osiedla Złotno w rejonie ulicy Stare Złotno - druk Nr 83/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 29.03.2017 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 
pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście 
Łodzi (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - druk Nr 70/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 24.03.2017 r.). 

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_075
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_076
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_051
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_084
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_092
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_072
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_073
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_082
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_083
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_070


25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 
pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy                 
w mieście Łodzi (III)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 
druk Nr 71/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 24.03.2017 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
Miejskiemu Centrum Medycznemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk Nr 74/2017 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.03.2017 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały                     
w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa”                      
- druk Nr 65/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.03.2017 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały                    
w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami „Centrum Sportu i Rekreacji  
w Łodzi” i „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi” oraz nadania statutu jednostce 
budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi”  - druk Nr 69/2017 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 24.03.2017 r.). 

29.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta Łodzi - druk Nr 77/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 24.03.2017 r.). 

29a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 73/2017. 

29b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. …………………….. na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łodzi - druk BRM nr 51/2017. 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy- druk BRM Nr 49/2017 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.03.2017 r.). 

31.  zrealizowany  jako   punkt  9a 

32. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat zmian w zasadach wynagradzania członków 
zarządów i rad nadzorczych w spółkach z udziałem kapitałowym Gminy Miasta Łódź 
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. 

33. Sprawozdanie z realizacji w drugim półroczu 2016 r. uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
Nr XXXIV/372/96 z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości gruntowych.  

33a Prezentacja Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2016                                            
– druk nr 88/2017 wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres  01.01.2016 
– 31.12.2016 – druk nr 89/2017. 

34. Zapytania i wolne wnioski. 

35. Zamknięcie sesji. 
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