
Druk BRM nr 64a/2015 
PORZĄDEK OBRAD  

XI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 29 kwietnia 2015 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. Prezentacja „Oceny stanu sanitarnego miasta Łodzi za rok 2014”. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Marii i Mariana 
Zając i p. Ewy i Mariana Figwerów przez Komisję Planu Przestrzennego, Budownictwa, 
Urbanistyki i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 63/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 22.04.2015 r.).  

9a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Miejskiej      
w Łodzi do rozpatrzenia skargi p. Pauliny Bugaj i p. Michała Bugaj w zakresie zarzutów 
dotyczących nieprawidłowości działania ZWiK w Łodzi Sp. z o.o. –                             
druk BRM nr 59/2015. 

9b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Anny Roszczewskiej na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 62/2015. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy Miasta Łodzi z Miastem Chengdu 
w Chińskiej Republice Ludowej – druk nr 103/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 20.04.2015 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2015 rok - druk nr 109/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu                
22.04.2015 r.) wraz z autopoprawkami. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 - druk nr 110/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 22.04.2015 r.) wraz z autopoprawkami. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Atrakcyjne 
Przestrzenie Miejskie 2020+ – druk  nr 308/2013 wraz z autopoprawką (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 31.03.2015 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź – druk  nr 106/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 21.04.2015 r.) wraz z autopoprawką. 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni 
„Dąbrowa” w  Łodzi – druk nr 104/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
20.04.2015 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia 
Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - druk nr 105/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 20.04.2015 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 
niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie w wyniku 
przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska 
Przychodnia Wieloprofilowa „Śródmieście" w Łodzi oraz wyrażenia zgody na przejęcie 
przez Miasto Łódź zobowiązań przekształcanego podmiotu - druk nr 93/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 31.03.2015 r.). 

18. Sprawozdanie 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 2014” – 
druk  nr 107/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 22.04.2015 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielenia 
z mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi lokali z przeznaczeniem do wynajmowania na 
czas trwania stosunku pracy – druk nr 97/2015 (materiały dostarczone do skrytek w dniu 
13.04.2015 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - druk nr 102/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 20.04.2015 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi – 
druk nr 99/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 16.04.2015 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Listopadowej, Śpiących Rycerzy, Giewont do ulicy Chałubińskiego – 
druk nr 100/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.04.2015 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania ENKEV 
Polska S. A. do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
29 grudnia 2014 r. Nr III/41/14 i Nr III/40/14 - druk nr 108/2015 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 21.04.2015 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
2015 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk nr 101/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
16.04.2015 r.). 

25. Zapytania i wolne wnioski. 

26. Zamknięcie sesji.  
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