
DRUK BRM nr 79a/2016 
PORZĄDEK OBRAD 

XXX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 25 maja 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 XXIX 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 skargi p. Anny Roszczewskiej na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 77/2016. 

7b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Beaty Szac na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 71/2016. 

7c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Eweliny Wiechy na działanie 
Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Górna – druk BRM nr 83/2016. 

7d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Alicji Dikof                   
– druk  BRM nr 84/2016. 

7e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi            
p. Małgorzaty Tatary-Czekańskiej na działanie Prezydenta Miasta Łodzi                       
– druk BRM nr 87/2016. 

7f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Rady Osiedla Złotno na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 88/2016. 

7g Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel Rady Miejskiej w Łodzi do Ministra 
Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w sprawie podjęcia stanowczych działań 
przeciwko sprzedaży dopalaczy – druk BRM nr 89/2016.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 78/2016 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 16.05.2016 r.).   

8a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego z Łodzi - druk BRM nr 209/2015. 

8b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Łódzkiego stwierdzające nieważność uchwały NR XXVIII/696/16 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r. stanowisko w sprawie stosowania się władz 
Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego - druk BRM nr 82/2016. 
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9. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2016 rok - druk Nr 166/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
17.05.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

10. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040 - druk Nr 167/2016 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 17.05.2016 r.) wraz z autopoprawkami. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pabianickiej 30 - druk Nr 155/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 17.05.2016 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Składowej 34 - druk Nr 163/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 17.05.2016 r.).  

12a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz 
najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości 
zabudowanych domami jednorodzinnymi - druk nr 177/2016. 

 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi - druk Nr 169/2016 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 17.05.2016 r.).  

13a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016 – 2020            
- druk nr 175/2016. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zespołu 
przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda Willowa” - druk Nr 151/2016 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 29.04.2016 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 
Lublinek 32 - druk Nr 148/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.04.2016 r.). 

15a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania p. Pawła 
Leonarda Kowalskiego do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą 
Nr XXVII/682/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi 
położonej w rejonie ulicy Łagiewnickiej, do terenu kolejowego i granicy Lasu 
Łagiewnickiego – druk nr 172/1016. 

15b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką 
nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 109 – druk nr 170/2016. 

15c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką 
nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 41 - druk nr 171/2016. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy Szaserów                        
– druk BRM nr 75/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.05.2016 r.). 

17. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za                       
I kwartał 2016 roku - druk Nr 165/2016 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.05.2016 r.). 
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18. Zapytania i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie sesji. 

 


