
Druk BRM nr 167a/2016 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XXXVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 16 listopada 2016 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 XXXVI 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). 

6a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ………. na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 163/2016. 

6b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ……….. na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 164/2016. 

6c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. …………… – 
druk BRM nr 168/2016. 

6d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. …………… – 
druk BRM nr 169/2016. 

6e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ………. 
i p. …………. – druk BRM nr 170/2016. 

6f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ………. na działanie Dyrektora 
Zarządu Lokali Miejskiej – druk BRM nr 172/2016. 

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

7a Prezentacja projektu budżetu miasta Łodzi na rok 2017 – druk nr 324/2016. 

7b Prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040              
– druk nr 325/2016. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - druk BRM Nr 152/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.11.2016 r.). 

8a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji pt.: Przebudujmy zlikwidowaną łódzką 
bocznicę „Kolej Scheiblera” na kolej miejską - druk BRM Nr 171/2016. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk Nr 308/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
8.11.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk Nr 309/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 8.11.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

10a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 
2017 – druk nr 316/2016. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości - druk Nr 293/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.11.2016 r.). 

11a Rozpatrzenie projektu uchwały 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 315/2016. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych - druk Nr 294/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
3.11.2016 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej - druk Nr 295/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.11.2016 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane, dla miasta Łodzi - druk Nr 306/2016 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 3.11.2016 r.) wraz z autopoprawką. 

14a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Łodzi na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa                       
– druk Nr 326/2016.  

14b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Łodzi na nieruchomość stanowiące własność Województwa Łódzkiego         
– druk Nr 327/2016. 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Konstantynowskiej, Krzemienieckiej, Retkińskiej i Janusza Kusocińskiego  
- druk Nr 307/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.11.2016 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei Włókniarzy i ulicy Zgierskiej - druk Nr 282/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 17.10.2016 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Spadochroniarzy, Namiotowej, Krańcowej i Biegunowej - druk Nr 284/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.10.2016 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei Politechniki oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Wólczańskiej i inż. Stefana 
Skrzywana - druk Nr 290/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.10.2016 r.). 
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19. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za III kwartał 2016 
roku - druk Nr 292/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.11.2016 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej, na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy 
alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 138 oraz przy ulicy Józefa bez numeru – 
druk Nr 312/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.11.2016 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Łososiowej bez numeru – 
druk Nr 302/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.11.2016 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Sprawiedliwej 21 i 23 oraz 
Lutomierskiej bez numeru - druk Nr 303/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
8.11.2016 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie 
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2017 roku - 
druk Nr 296/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.11.2016 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź - druk Nr 297/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 8.11.2016 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt 
dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Łódź - druk Nr 311/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 8.11.2016 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk Nr 313/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 8.11.2016 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - 
druk Nr 298/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.11.2016 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody                       
– druk Nr 299/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.11.2016 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzew 
stanowiących pomniki przyrody - druk Nr 300/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 4.11.2016 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną 
w alei lipowej stanowiącej pomnik przyrody - druk Nr 301/2016 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 4.11.2016 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
pn. „Rodzina w Centrum” - druk Nr 314/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
8.11.2016 r.). 

31a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
2016 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi – druk nr 310/2016. 
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31b Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu 
Targowisk Miejskich w Łodzi – druk nr 317/2016. 

31c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „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 
2017” – druk nr 323/2016. 

31d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Ludwika 
Krzywickiego – druk BRM nr 165/2016. 

31e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Gminnej                      
– druk BRM nr 166/2016. 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi - druk BRM Nr 162/2016 (materiał dostarczony podczas obrad 
XXXVI sesji w dniu 19.10.2016 r.). 

33. Sprawozdanie Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi z przebiegu 
i wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej VI kadencji 2016-2018 
zarządzonych na dzień 25 października 2016 roku. 

34. Zapytania i wolne wnioski. 

35. Zamknięcie sesji. 
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