
DRUK BRM nr 189a/2015 
PORZĄDEK OBRAD 

XX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 18 listopada 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 XIX 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 uznania za bezzasadne wezwania                       
Eko-Vit sp. z o. o. do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem uchwały 
Nr XV/347/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie położonym 
w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 94 – druk BRM 193/2015. 

7b  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem 
uchwały budżetowej – druk BRM nr 191/2015. 

7c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ……………… – 
druk BRM nr 194/2015.  

7d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. …………… – 
druk BRM nr 195/2015. 

7e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ……………… – 
druk BRM nr 196/2015. 

7f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ……………….. – 
druk BRM nr 197/2015. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia programu pod nazwą                   
„Mia100 Talentów”, mającego na celu promowanie i wspieranie wybitnych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych – druk BRM nr 188/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
4.11.2015 r.). 

8a  Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok - 
druk nr 269/2015. 

8b  Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2016-2040 – druk nr 270/2015. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2015 rok – druk nr 260/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
10.11.2015 r.) wraz z autopoprawkami. 
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 261/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 10.11.2015 r.) wraz z autopoprawkami. 

10aRozpatrzenie 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 267/2015. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości – druk nr 262/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
10.11.2015 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych 
i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy – druk nr 263/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 10.11.2015 r.).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz 
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych 
w budynki i budowle wpisane do gminnej ewidencji zabytków i tworzenie związanych 
z nimi nowych miejsc pracy – druk nr 264/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
10.11.2015 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego 
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za 2015 rok – 
druk nr 265/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 10.11.2015 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości – 
druk nr 266/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 10.11.2015 r.) wraz 
z autopoprawką. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
miasta Łodzi” – druk nr 250/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu                        
9.11.2015 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu – 
druk nr 246/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.11.2015 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie  
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2016 roku – 
druk nr 254/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.11.2015 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne – druk nr 255/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 10.11.2015 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, 
lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 
druk nr 256/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 10.11.2015 r.). 
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21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów – druk nr 257/2015 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 10.112015 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” – 
druk nr 258/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 10.11.2015 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 grudnia 2016 r. – druk nr 259/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
10.11.2015 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Miejskiej Areny 
Kultury i Sportu” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 251/2015 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 5.11.2015 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Ikara i Sanitariuszek – druk nr 127/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
29.05.2015 r.) – zdjęty  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej – druk nr 248/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 3.11.2015 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
alei Jana Pawła II oraz ulic: Walerego Wróblewskiego, Henryka Wieniawskiego 
i Błońskiej – druk nr 249/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 3.11.2015 r.). 

27a  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia Domu Dziennego Pobytu 
w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łodzi, przekształcenia go i utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” 
w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4 i nadania statutu jednostce – druk nr 268/2015. 

27b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia, zasad ustalania i poboru, 
terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi – 
druk nr 271/2015. 

27c 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 2016” – druk nr 274/2015. 

28. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za II kwartał 2015 r.  
– druk nr 252/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.11.2015 r.). 

 

 

 

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_257
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_258
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_259
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_251
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_127
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_248
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_249
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_268
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_271
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_274


29. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za 
III kwartał 2015 r. – druk nr 253/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
4.11.2015 r.). 

30. Zapytania i wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji.  


