
DRUK BRM nr 1a/2017 
PORZĄDEK OBRAD 

XL sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 11 stycznia 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 XXXIX 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 terminu rozpatrzenia skargi p. ………….              
– druk BRM 192/2016. 

7b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ……………. na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 197/2016. 

7c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ………………… 
– druk BRM 5/2017. 

7d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ……………….. 
– druk BRM nr 6/2017. 

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

7f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. …………….. na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 4/2017. 

7g Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
rozwoju kolejowego sektora spedycji na terenie Łodzi – druk BRM nr 8/2017. 

7h Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel Rady Miejskiej w Łodzi do Związku 
Miast Polskich o wystąpienie do organów administracji rządowej o podjęcie inicjatywy 
przygotowania i realizacji kompleksowej polityki wsparcia samorządów w walce z niską 
emisją – druk BRM nr 10/2017. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania ławnika – druk BRM nr 191/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.12.2016 r.). 

8a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Łodzi na 2017 rok                 
- druk nr 1/2017 wraz z autopoprawką.  

8b Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 – druk nr 2/2017 wraz                       
z autopoprawką.  
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8c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 
2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź 
– druk nr 3/2017. 

8d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
dorocznych nagród Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – druk nr 4/2017. 

8e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie                 
z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, 
wychowanie i opiekę dzieci do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez 
Miasto Łódź - druk nr 5/2017. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic Andrzeja Struga i Łąkowej - druk nr 343/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 20.12.2016 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Andrzeja Struga i Łąkowej oraz alei Włókniarzy - druk nr 344/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 20.12.2016 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - druk nr 362/2016 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 30.12.2016 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady 
Społecznej w Miejskim Centrum Medycznym „Górna” w Łodzi - druk nr 363/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 30.12.2016 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady 
Społecznej w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej                       
im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - druk nr 364/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 30.12.2016 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego w Łodzi - druk nr 328/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 27.12.2016 r.) – zdjęto z porządku obrad. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Scheiblerów  
- druk nr 354/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.12.2016 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Poznańskich                       
- druk nr 355/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.12.2016 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy aleja Grohmanów  
- druk nr 356/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.12.2016 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Krzysztofa Kieślowskiego  
 - druk nr 357/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.12.2016 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Wandy Jakubowskiej  
- druk nr 358/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.12.2016 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Wojciecha Hasa  
- druk nr 359/2016  (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.12.2016 r.). 
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi nazwy Władysława 
Pełczewskiego - druk nr 360/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
27.12.2016 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw 
bezimiennym ulicom, placom i parkowi; nadania nazw ulicom projektowanym; 
anulowania nazw ulic projektowanych; przywrócenia nazwy alei; reaktywowania nazwy 
ulicy oraz przedłużenia zasięgu nazwy ulicy - druk nr 361/2016  (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 27.12.2016 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Bolesława Fichny             
- druk  BRM nr 140/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.01.2017 r.). 

24. Zapytania i wolne wnioski. 

25. Zamknięcie sesji. 
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