
Druk BRM nr 110a/2017 
PORZĄDEK OBRAD 

L sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 24 maja 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). 

6a Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie realizacji inwestycji przetwarzania 
odpadów przy ul. Swojskiej. 

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

7a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie skargi p Zenobii 
Nowak na działanie Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 105/2017. 

7b Rozpatrzenie projektu uchwały w skargi p. Zenobii Nawrot na działanie Komendanta 
Straży Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 106/2017. 

7c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Federacji Związków Zawodowych 
Pracowników Gospodarki Komunalnej Zarządu Wojewódzkiego w Łodzi na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi oraz p.o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich                                    
– druk BRM nr 112/2017. 

7d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. Włodzimierza 
Kosteckiego– druk BRM nr 113/2017. 

7e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy ul. Piotrkowskiej 71 – druk BRM nr 111/2017. 

7f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Anny Kuleszy – Szolc na działanie 
Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi – druk BRM nr 96/2017. 

7g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Doroty Grzelak na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 97/2017. 

7h Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Krystyny Pawlikowskiej na działanie 
Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi – druk BRM nr 101/2017. 

7i Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Marianny Kosteckiej na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 102/2017. 

7j Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Zofii Pardoń na działanie Dyrektora 
Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi – druk BRM nr 103/2017. 

7k Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Pawła Borowca na działania 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 109/2017. 
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7l Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji wyrażających sprzeciw wobec likwidacji 
linii autobusowej nr 77– druk BRM nr 115/2017. 

7ł. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Jerzego Cygonia na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi oraz Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łodzi – druk 
BRM nr 116/2017. 

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi  
za 2016 rok - druk Nr 124/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 16.05.2017 r.). 

9. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXII/533/15 Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
w Łodzi na lata 2015-2017” za rok 2016  - druk Nr 125/2017 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 16.05.2017 r.). 

10. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  
za rok 2016 - druk Nr 126/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.05.2017 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej - druk Nr 119/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
15.05.2017 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości świadczenia 
przysługującego rodzinie zastępczej niezawodowej oraz małżonkom lub osobie 
niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej, za czas 
sprawowania funkcji rodziny pomocowej  - druk Nr 120/2017 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 15.05.2017 r.). 

12a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla 
rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka                                 
– druk Nr 98/2017. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kaczeńcowej bez                                 
numeru  - druk Nr 115/2017 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.05.2017 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych 
z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, 
trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania  - druk Nr 129/2017 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 16.05.2017 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 
Łódź porozumień z powiatami łódzkim wschodnim oraz pabianickim - druk Nr 121/2017 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 15.05.2017 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 24 
im. Hanki Sawickiej w Łodzi  - druk Nr 122/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 15.05.2017 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2017 rok - druk Nr 130/2017 wraz z autopoprawkami (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 17.05.2017 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk Nr 131/2017 wraz                      
z autopoprawkami (materiał dostarczony do skrytek w dniu 17.05.2017 r.). 
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19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)  - druk Nr 132/2017 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 17.05.2017 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)  - druk Nr 133/2017 (materiał dostarczony 
na sesji w dniu 17.05.2017 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów 
bankowych na rynku krajowym  - druk Nr 134/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 17.05.2017 r.). 

21a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020                
– druk nr 137/2017. 

21b Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk nr 135/2017. 

21c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu bonifikat udzielonych przez Miasto Łódź Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Śródmieście” w Łodzi, od ceny sprzedaży nieruchomości – druk nr 139/2017. 

22. Zapytania i wolne wnioski. 

23. Zamknięcie sesji. 
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