
DRUK BRM nr 83a/2017 
PORZĄDEK OBRAD 

XLVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 26 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  poprzedniej 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). 

8. Ocena Stanu Sanitarnego Miasta Łodzi za rok 2016.  

8a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi                       
– druk BRM nr 54/2017. 

8b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” 
– druk BRM nr 55/2017. 

8c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ……………… na 
działanie Prezydenta Miasta – druk BRM nr 82/2017. 

8d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi łódzkiego Okręgu Partii Razem na 
działanie Prezydenta Miasta – druk BRM nr 86/2017. 

8e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ……………. na działanie Prezydenta 
Miasta – druk BRM nr 87/2017. 

8f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ………….. – 
druk BRM nr 88/2017. 

8g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ……………… – 
druk BRM nr 77/2017. 

8h Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ……………. - 
Szolc – druk BRM nr 78/2017. 

8i Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ……………….. – 
druk BRM nr 79/2017. 

8j Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ………………. – 
druk BRM nr 80/2017. 

8k Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. …….. na działanie Prezydenta Miasta 
Łodzi – druk BRM nr 84/2017. 

8l Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ……….. na działanie Dyrektora 
Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi – druk BRM nr 85/2017. 
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8m Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania Pani ……….. 
i 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 89/2017. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2017 rok - druk Nr 99/2017 wraz z autopoprawkami (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 18.04.2017 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk Nr 100/2017 wraz                      
z autopoprawkami (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.04.2017 r.). 

10a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk Nr 111/2017. 

10b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy                       
z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. dotyczącej wzajemnego honorowania biletów 
lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz biletów Przewozów Regionalnych                     
Sp. z o.o. – druk nr 114/2017. 

10c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im 
określonej liczby punktów – druk nr 116/2017. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 84 w Łodzi 
przy ul. Wici 16 i nadania statutu - druk Nr 102/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 18.04.2017 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 94 w Łodzi 
przy ul. Zacisze 7/9 i nadania statutu - druk Nr 103/2017 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 18.04.2017 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 158 
w Łodzi przy ul. Janosika 136 i nadania statutu - druk Nr 104/2017 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 18.04.2017 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 198 
z oddziałami sportowymi w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 i nadania statutu - 
druk Nr 105/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.04.2017 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia XI Liceum Ogólnokształcącego 
w Łodzi przy ul. dr. Stefana Kopcińskiego 54  i nadania statutu - druk Nr 106/2017 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.04.2017 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla 
rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka                       
- druk Nr 98/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.04.2017 r.). 
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu 
Botanicznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 - druk Nr 93/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
18.04.2017 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach położonych w Łodzi przy ulicach Ogrodowej 
bez numeru oraz Zachodniej bez numeru - druk Nr 107/2017 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 19.04.2017 r.). 

19. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy miasta Łodzi 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 
rok 2016” - druk Nr 101/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.04.2017 r.). 

20. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2016 
- druk Nr 90/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.04.2017 r.). 

21. Sprawozdanie z realizacji w roku 2016 planu nadzoru nad działającymi na terenie Miasta 
Łodzi żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi do rejestru 
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi - druk Nr 91/2017 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 4.04.2017 r.). 

22. Ocena zasobów pomocy społecznej - druk Nr 108/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 19.04.2017 r.). 

23. Zapytania i wolne wnioski. 

24. Zamknięcie sesji. 
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