
Druk BRM nr 132a/2017 
PORZĄDEK OBRAD 

LIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi  
w dniu 5 lipca 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  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). 

7a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ………………… 
– druk BRM nr 129/2017. 

7b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi                 
………………………….. – druk BRM nr 130/2017. 

7c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi ………………………. na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 131/2017. 

7d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Euro-Kontakt                
Sp. z o.o. - druk BRM nr 135/2017. 

7e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
……………………… – druk BRM nr 136/2017. 

7f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
……………………..– druk BRM nr 138/2017. 

7g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi …………….. – 
druk BRM nr 141/2017. 

7h Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi …………………….. na działanie 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – druk BRM nr 128/2017. 

7i Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi ………………………. na działanie 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – druk BRM nr 134/2017. 

7j Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk BRM nr 121/2017. 

7k Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel Rady Miejskiej w Łodzi do Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań w celu przyjęcia przepisów antyodorowych 
oraz rozszerzenia katalogu substancji, których emisja do atmosfery jest normowana                  
– druk BRM nr 140/2017. 

7l Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta 
Łodzi – druk BRM nr 139/2017    zdjęto z porządku obrad 
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7 m. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Łodzi 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi 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 BRM 
145/2017    zdjęto z porządku obrad 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2017 rok - druk Nr 167/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
27.06.2017 r.) wraz z autopoprawkami. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk Nr 168/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 27.06.2017 r.) wraz z autopoprawkami. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Świadczeń Socjalnych 
w Łodzi” i nadania statutu jednostce - druk Nr 157/2017 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 27.06.2017 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi - druk Nr 155/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 23.06.2017 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej 
dolinę rzeki Ner, położonej w rejonie ulic: Sanitariuszek, Łaskowice, Chocianowickiej, 
Pabianickiej i Teodorowicza do terenów Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta  - 
druk Nr 138/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 5.06.2017 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk Nr 159/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 27.06.2017 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Andrzeja Struga 86, Marcina 
Kasprzaka 27 i Maratońskiej 71 - druk Nr 160/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 27.06.2017 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi 
Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6 - druk Nr 169/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 27.06.2017 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń 
HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi” - druk Nr 161/2017 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 27.06.2017 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 95 – 
druk Nr 150/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.06.2017 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Jaracza 54 - druk Nr 156/2017 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 26.06.2017 r.). 
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 247 i Rzgowskiej bez 
numeru - druk Nr 158/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.06.2017 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Aleksandrowskiej bez numeru                
- druk Nr 51/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.03.2017 r.). 

20a Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie zawarcia ugody cywilnej, mającej 
na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Łodzi przy         
ul. Harnama 7 – druk nr 172/2017. 

20b Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi – druk nr 173/2017. 

20c Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad 
sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz 
nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi – druk nr 174/2017. 

20d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze 
darowizny prawa własności nieruchomości, położonych w Łodzi przy ul. ks. hm. 
Ignacego Skorupki bez numeru na rzecz Politechniki Łódzkiej – druk nr 175/2017. 

20e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadne wezwania                         
p. Radosława Wiśniewskiego do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałami 
Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCI/1600/10 z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Sokołówki” oraz Nr XLII/1109/17 z dnia 
22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, 
obejmującej zachodnią część osiedla Sokołów – druk nr 178/2017. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania rondu nazwy Henryka Pietrzaka – 
druk BRM nr 117/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.06.2017 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Latających Babć 
z Plusem – druk BRM nr 36/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
27.06.2017 r.). 

23. Informacja o zgłoszonych żądaniach wynikających z ograniczenia bądź uniemożliwienia 
korzystania z nieruchomości lub obniżenia wartości nieruchomości w związku 
z uchwaleniem planów miejscowych oraz informacja dotycząca wydanych decyzji 
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
spowodowanego uchwaleniem planów miejscowych, uwzględniające okres od dnia 
1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. (materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.06.2017 r.). 

24. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą 
„Łódzka Karta Dużej Rodziny” w okresie od 1 czerwca 2016 r.  
do 31 maja 2017 r. - druk Nr 162/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
27.06.2017 r.). 

25. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci 
i Młodzieży do 18 roku życia” finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2016 r. – 
druk Nr 163/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.06.2017 r.). 

26. Sprawozdanie z realizacji „Programu Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie” 
finansowanego z budżetu miasta Łodzi w 2016 r. - druk Nr 164/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 27.06.2017 r.). 
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27. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2016 - druk Nr 165/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
27.06.2017 r.). 

28. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2016 - druk  
Nr 166/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.06.2017 r.). 

29. Roczne sprawozdanie z realizacji Programu Nowe Centrum Łodzi za 2016 rok - 
druk Nr 151/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 6.06.2017 r.). 

30. Sprawozdanie z działalności w Związku Miast Polskich. 

31. Sprawozdanie z działalności delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 
Polskich.  

32. Zapytania i wolne wnioski. 

33. Zamknięcie sesji. 

 

 


