
Protokół Nr XLIX/17 
z XLIX /nadzwyczajnej/  sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

odbytej w dniu 17  maja  2017 r. 
 
 

 
I. Stan Rady: 
 
 
40 radnych, obecnych – 38 radnych, 2 nieobecnych nieusprawiedliwionych. 
 
 
II. Radni nieobecni: 
 
1/ p. Karolina Kępka – nieusprawiedliwiona 
2/ p. Kamil Jeziorski – nieusprawiedliwiony 
 
 
Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 
 
Lista obecności radnych poniżej. 
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III. Obrady rozpoczęły się o godz. 13,05.  
 
 
IV. Ustalenia. 
 
 
Otwarcia obrad XLIX /nadzwyczajnej/ sesji Rady Miejskiej w Łodzi, zwołanej na wniosek 
Prezydenta Miasta Łodzi, dokonał przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak.  
Treść wniosku stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz 
Kacprzak powitał radnych i zaproszonych gości uczestniczących w obradach oraz 
mieszkańców Łodzi przysłuchujących się obradom. Poinformował, że zgodnie z podpisami na 
liście obecności na sali obrad obecnych jest 20 radnych, czyli jest quorum i Rada Miejska 
może podejmować uchwały.  
 
 
Następnie prowadzący obrady na sekretarzy obrad wyznaczył następujących radnych: 
1) p. Małgorzatę Matuszewską, 
2) p. Jana Mędrzaka. 
 
Jednocześnie poinformował, że w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu 
głosowania sekretarze obrad nie będą liczyli głosów. Swoją czynność podejmą w przypadku 
awarii lub odejścia przez Radę Miejską od elektronicznego głosowania.  
 
 
W ramach komunikatów organizacyjnych poinformował, iż na 24 maja br. została zwołana 
L sesja Rady Miejskiej.  
 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz 
Kacprzak zaproponował wprowadzenie ograniczeń czasowych wystąpień, jakie miałyby 
obowiązywać na bieżącej sesji: prezentacja projektu uchwały – 10 min., dyskusja na temat 
projektu uchwały: przewodniczący klubów – 8 min., przewodniczący Komisji - 7 min., 
indywidualne wystąpienia - 5 min. (radny może wystąpić tylko 1 raz), replika - 1 min., 
Prezydent Miasta, Wiceprezydenci – 8 min. Dyskusja na temat interpelacji: radny 
interpelujący - 5 min. - radny może wystąpić 1 raz, inni radni – 2 min. - radny może wystąpić 
1 raz, Prezydent Miasta i Wiceprezydenci - 10 min., radny interpelant na zakończenie - do 
1 min. Ustne interpelacje, zapytania, wolne wnioski - do 3 min., pisemne interpelacje: do 
wyczytania - ilość stron bez ograniczeń, wygłaszana tezowo - do 3 min.  
 
 
Następnie prowadzący obrady poddał pod głosowanie propozycje ograniczeń czasowych 
wystąpień, jakie miałyby obowiązywać na bieżącej sesji. 
 
Przy 19 głosach „za” , braku głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymuj ącym się” 
Rada Miejska przyj ęła propozycje wprowadzenia ograniczeń czasowych wystąpień.  
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej. 
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W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz 
Kacprzak poinformował, że wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji Rady Miejskiej 
doręczony został radnym porządek obrad stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym. Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, Rada może wprowadzić 
zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady 
/w przypadku Rady Miejskiej w Łodzi są to 21 głosy/. W przypadku sesji nadzwyczajnej 
dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 
 
Następnie, w związku z § 9 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej przystąpiono do 
zgłaszania wniosków dotyczących porządku obrad oraz wniosków o charakterze formalnym.  
 
 
Wobec braku propozycji zmian do porządku obrad, stanowi on załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 2 – Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poprosił, aby 
przewodniczący klubów radnych zgłaszali swoich przedstawicieli do Komisji Uchwał 
i Wniosków. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej p. Mateusz Walasek zgłosił 
kandydaturę radnego p. Kamila Deptuły. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości p. Sebastian Bulak zgłosił 
kandydaturę radnego p. Marcina Zalewskiego. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej p. Sylwester 
Pawłowski zgłosił kandydaturę radnej p. Małgorzaty Moskwa - Wodnickiej. 
 
 
Następnie kandydaci zgłoszeni Komisji Uchwał i Wniosków wyrazili zgodę na pracę 
w Komisji. 
 
 
Wobec braku innych propozycji prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej 
p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji Uchwał 
i Wniosków. 
 
 
Przy 20 głosach „za” , braku głosów „przeciwnych” i braku  głosów „wstrzymuj ących się” 
Rada Miejska powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: 
p. Kamil Deptuła, 
p. Małgorzata Moskwa - Wodnicka, 
p. Marcin Zalewski. 
 
 
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej. 
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Ad pkt 3 - Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
poinformował, że zgodnie z § 26 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej  „Protokół wykłada 
się do wglądu w terminie 15 dni od zakończenia sesji”. Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła 
się 10 maja 2017 r. Zatem protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej zostanie przyjęty na 
kolejnej sesji. 
 
 
 
Punkty 4, 5, 6 i 7 porządku obrad - Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji 
i zapytań radnych, Interpelacje i zapytania pisemne, Sprawozdania z wykonania uchwał 
Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności Prezydenta Miasta Łodzi w okresie między sesjami, 
oraz Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w okresie 
między sesjami zostaną zrealizowane po przerwie obiadowej. 
 
 
 
Ad pkt 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok - druk Nr 1127/2017. 
 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawił skarbnik Miasta p. Krzysztof 
Mączkowski, który powiedział m.in.: „Projekt związany jest z koniecznością 
uporządkowania zapisów budżetowych i zmian w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej do uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w trakcie 
trwania oceny formalnej projektu „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi – Projekt – 2”. 
Jeżeli chodzi o zmiany budżetowe, to łączne nakłady na realizację projektu realizowanego 
przez Biuro ds. Rewitalizacji oraz Zarząd Inwestycji Miejskich zmniejsza się w okresie 
trwania projektów o 1 898 317 zł. Jeżeli chodzi o rok 2017, to w przypadku dochodów 
w porównaniu do tego, co na dzień dzisiejszy jest zapisane w budżecie Miasta per saldo 
zmniejszają się o 1 012 624 zł. Wydatki na tych zadaniach związanych z Projektem 2 
zmniejszają się o 1 848 900 zł. Dla zrównoważenia budżetu pozostaje kwota do 
zagospodarowania w wysokości 836 276 zł. Proponuje się, aby te środki przeznaczyć na 
utworzenie nowego zadania inwestycyjnego w Biurze ds. Inwestycji – „Rewitalizacja 
obszarowa Centrum Łodzi” – wydatki nieobjęte umową dofinansowania. Zadanie to 
pozwoliłoby na finansowanie dodatkowych wydatków, w tym dokumentacji, które będą 
uzupełniały projekty rewitalizacji obszarowej Centrum Miasta. Jeżeli chodzi o pozostałe 
zmiany, to zostaną one omówione przy projekcie uchwały opisanym w druku nr 128/2017. 
Zadnie realizowane przez Biuro ds. Rewitalizacji, oprócz zmiany w łącznych nakładach 
skraca również okres realizacji przedsięwzięcia z roku 2021 do roku 2020. Natomiast 
w odniesieniu do części realizowanej przez Zarząd Inwestycji Miejskich w czasie realizacji 
projektu nic się nie zmienia. Ostateczny termin, to rok 2020”. 
 
 
Następnie przystąpiono do fazy pytań: 
 
Radny, p. Sebastian Bulak powiedział m.in.: „Chciałbym zapytać, jakie i kiedy wpłynęły 
uwagi od Urzędu Marszałkowskiego?”. 
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Odpowiedzi udzielił dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i, który 
powiedział m.in.: „Uwagi wpłynęły w dniu 5 kwietnia br., a termin złożenia poprawek, to 
22 maja br. Warto podkreślić, że w jednym czasie korygowane są różne projekty. Firma 
Deloitte w tym samym czasie dokonywała poprawek łącznie 3 projektów. Wszystkie projekty 
się zazębiły, co ma wpływ na tempo prac i stopień ich skomplikowania. Ponieważ termin 
złożenia uwag przypada na 22 maja br., sesja planowana była na 24 maja br., pojawiła się 
konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej”.  
 
Radny, p. Sebastian Bulak powiedział m.in.: „Chciałbym zapytać czy nie można było tych 
spraw rozpatrzyć na sesji ubiegłotygodniowej – 17 maja br.?”. 
 
Odpowiedzi udzielił dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i, który 
powiedział m.in.: „Nie było takiej możliwości, ponieważ  nie były jeszcze wyliczone modele 
finansowe”. 
 
Radny, p. Sebastian Bulak powiedział m.in.: „W nawiązaniu do uzasadnienia do 
przedmiotowego projektu uchwały, chciałbym zapytać czy w kolejnych tego typu 
przypadkach uzasadnienie mogłoby być bardziej szczegółowe?”. 
 
Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i zapewnił, iż uzasadnienia do 
kolejnych projektów uchwał będą bardziej uszczegółowione. Głównie odnoszą się one do 
uwag Urzędu Marszałkowskiego dot. konstrukcji modelu finansowego. Zawsze 
przygotowywana jest szczegółowa prezentacja. 
 
Radny, p. Sebastian Bulak poprosił o przedstawienie tej prezentacji. Ponadto zapytał, jakie 
są koszty organizacji sesji? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział „Trudno jest tak na szybko 
określić te kwoty”. 
 
Radny, p. Sebastian Bulak poprosił o przedstawienie takiej informacji dla wszystkich 
członków Klubu Radnych PiS.   
 
Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i przedstawił prezentację 
multimedialną dot. Projektu 2, zlokalizowanego na obszarze Nowego Centrum Łodzi, 
ograniczonego ulicami Piotrkowską, Kili ńskiego, Narutowicza i Tuwima. Zakres rzeczowy 
projektu nie ulega zmianie. Jest on realizowany w partnerstwie z Komendą Wojewódzką 
Policji  w Łodzi. Jeżeli chodzi o zmniejszenie łącznej wartości, to należy podkreślić, iż Urząd 
Marszałkowski wskazał, że limit wydatków zaplanowany na działania miękkie jest zbyt duży 
w kontekście zakresu rzeczowego. Na etapie przygotowania dokumentacji wspólnie z Firmą 
Deloitte wystąpiło to w pierwotnym wniosku o maksymalnie możliwą kwotę wynikającą 
z limitu, przysługującego na takie działania. Urząd Marszałkowski skłonił Miasto do 
urealnienia tej kwoty do zakresu rzeczowego Projektu. Zakres funkcji społecznych ogranicza 
się z uwagi na niewielką ilość nieruchomości i ich specyfikę. W ciągu pół roku ta urealniona 
kwota na obsługę funkcji społecznych stworzonych w ramach części inwestycyjnej została 
zmniejszona do poziomu 500 000 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na koszty prowadzenia 
świetlicy, zakup niezbędnych urządzeń oraz wyposażenia mieszkań chronionych idt., a także 
działań integracyjnych.   
Szczegółowa treść stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  



10 
 

 
Radny, p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział m.in.: „Rozumiem, że obecnie zwiększy 
się wkład unijny, a zmniejszy się obciążenie Miasta. Ponadto chciałbym zapytać, czy 
przedstawiona prezentacja jest nowym materiałem, czy też skorygowaniem o wartości 
związane ze zmianą?”. 
 
Odpowiedzi udzielił dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i, który 
powiedział m.in.: „Prezentacja została stworzona dla Projektu 2”. 
 
Radny, p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział m.in.: „Prosiłem kiedyś o przekazanie 
radnym zestawienia wszystkich projektów, jeśli chodzi o ogólną wartość kosztorysową, 
pieniądze unijne oraz wkład własny Miasta. Wówczas radnym łatwiej byłoby porównywać 
określone, zmieniane wartości. Zatem po raz kolejny prosiłbym o przekazanie radnym takich 
danych oraz udostępnienie wszystkich prezentacji. Wówczas radni będą mogli szybciej 
reagować w przypadku sesji nadzwyczajnej i posiadać pełną wiedzę w tym zakresie”. 
 
Odpowiedzi udzielił dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i, który 
powiedział m.in.: „Takie dane zostały już przekazane Państwu Radnym za pośrednictwem 
służbowych adresów emailowych”.     
 
Radny, p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział m.in.: „Faktycznie otrzymałem taką 
informację, ale ona nie jest całościowa. Nie posiada tych danych, o które prosiłem. Dlatego 
też apeluję, abym otrzymał wszystkie dane z wszystkich lat, pełne zestawienie”.  
 
Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji p. Marcin Obijalsk i zobowiązał sie, iż po otrzymaniu 
informacji od przedmówcy nt. stopnia szczegółowości informacji, zostanie sporządzona 
i przekazana Radnemu.  
 
 
Następnie wobec braku dalszych pytań, prowadzący obrady, przewodniczący Rady 
Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poinformował, iż przedmiotowy projekt uchwały został 
skierowany do Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej oraz Doraźnej Komisji 
ds. Rewitalizacji, z których żadna nie wydała opinii negatywnej. 
Następnie wobec braku opinii innych komisji Rady Miejskiej, stanowisk klubowych, głosów 
w dyskusji indywidualnej, a także braku propozycji Komisji Uchwał i Wniosków poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, opisany w druku nr 127/2017.  
 
 
Przy 27 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych”  oraz braku  głosów „wstrzymuj ących 
się” Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIX/1236/17 w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok, której treść stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej. 
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Ad pkt 9 - Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017 – 2040 - 
druk Nr 128/2017. 

 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawił skarbnik Miasta p. Krzysztof 
Mączkowski, który powiedział m.in.: „Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy zmian 
w zakresie Projektu rewitalizacji obszarowej nr 2. Zmiany po stronie dochodów wynikają ze 
zmian harmonogramu wpływu środków unijnych w poszczególnych latach. Dochody z tego 
tytułu są wyższe niż dotychczas o 90 061 zł. W poszczególnych latach zmienia się tylko 
harmonogram ich wpływu. W roku 2021, na który planowane było ostateczne rozliczenie 
kwoty nie będzie tego wpływu, ponieważ zostanie to rozliczone w latach wcześniejszych. 
Jeżeli chodzi o wydatki, to zmiany są konsekwencją przede wszystkim zmian w Projekcie 
nr 2. W przedmiotowym projekcie uchwały ujęte zostały również zmiany dokonywane 
zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym. Biorąc powyższe pod uwagę, to 
jeżeli chodzi o rok 2017, dochody zwiększają się o 259 060 zł i o tą samą kwotę wydatki. 
Wskaźniki limituj ące zadłużenie są w granicach ustawowych. Jeżeli chodzi o lata 2018 
i następne, to ujęte zmiany są konsekwencją zmian w Projekcie rewitalizacji obszarowej nr 2. 
Jeżeli chodzi o rok 2018, to zmiany w części dotyczącej limitu wydatków na Projekt nr 2 
dotyczą zmniejszenia wydatków o 6 332 005 zł, w 2019 r. zwiększenia wydatków 
o 6 302 670 zł, w roku 2020 zwiększenia wydatków o 1 411 262 zł, w roku 2021 
zmniejszenia wydatków o 1 431 344 zł. Zapisy te pozwolą złożyć odpowiedni wniosek 
aplikacyjny oraz odpowiednie oświadczenia”.  
 
 
Następnie wobec braku pytań, prowadzący obrady, przewodniczący Rady 
Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poinformował, iż przedmiotowy projekt uchwały został 
skierowany do Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej oraz Doraźnej Komisji 
ds. Rewitalizacji, z których żadna nie wydała opinii negatywnej. 
Następnie wobec braku opinii innych komisji Rady Miejskiej, stanowisk klubowych, głosów 
w dyskusji indywidualnej, a także propozycji Komisji Uchwał i Wniosków poddał pod 
głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, opisany w druku nr 128/2017.  
 
 
Przy 28 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych”  oraz 1 głosie „wstrzymuj ącym się” 
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIX/1236/17 zmieniającą uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017 – 2040, której treść 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej. 
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Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
ogłosił przerwę obiadową.  
 
 
Po przerwie obiadowej obrady wznowił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz 
Kacprzak. 
 
 
 
Ad pkt 4 - Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po 

przerwie obiadowej). 
 
 
Sekretarz Miasta p. Barbara Mrozowska-Nieradko poinformowała, że na wszystkie 
interpelacje radnych, złożone w terminie od 26 kwietnia do 2 maja 2017 r., odpowiedzi 
zostały udzielone. Interpelacje wraz z odpowiedziami dostępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej UMŁ, w zakładce: Rada Miejska. 
 
 
Następnie zgodnie z § 32 ust. 5  Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Łodzi przystąpiono 
do dyskusji nad sposobem udzielania odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.  
 
Radny, p. Marcin Zalewski powiedział m.in.: „Ponownie chciałbym poruszyć problem 
dotyczący przeanalizowania sytuacji ze względu na znacznie podwyższoną kwotę wywozu 
nieczystości płynnych z określonej posesji, która naliczana była dwa lata wstecz. Udzielane 
odpowiedzi świadczą o tym, że pracownicy udzielający odpowiedzi nie czytają treści 
składanych interpelacji. Są one po prostu nie na temat”. 
 
Sekretarz Miasta p. Barbara Mrozowska-Nieradko odpowiedziała, że sytuacja zostanie 
przeanalizowana. 
 
 
Radny, p. Tomasz Głowacki powiedział m.in.: „Chciałbym poprosić o ponowne udzielenie 
odpowiedzi na interpelację z dnia 5 kwietnia 2017 r., w której pytałem o godziny 
ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne w szkołach. Chodzi o dokładnie udzielenie 
odpowiedzi na 9 pytań, które były w niej zawarte”. 
 
 
 
Ad pkt 5 - Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej). 
 
 
Radny p. Mateusz Walasek skierował do Prezydenta Miasta bez odczytywania 
3 interpelacje. Pierwszą w sprawie podwyższenia peronu na przystanku autobusowym na 
placu Słonecznym, której szczegółowa treść stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Drugą 
w sprawie naprawy nawierzchni ul. Kąkolowej, której szczegółowa treść stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu. Trzecią w sprawie remontu nawierzchni ul. Nastrojowej, której 
szczegółowa treść stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 
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Radny p. Marcin Zalewski skierował do Prezydenta Miasta bez odczytywania 4 interpelacje. 
Pierwszą w sprawie przeanalizowania możliwości przyspieszenia wskazania lokalu, której 
szczegółowa treść stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Drugą w sprawie przyspieszenia 
wskazania lokalu komunalnego zgodnie z wnioskiem złożonym w 2013 r., której szczegółowa 
treść stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Trzecią w sprawie szczegółowego rozliczenia 
zużycia wody za lata 2015 – 2016 w lokalu przy ul. Stockiej w Łodzi, której szczegółowa 
treść stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Czwartą w sprawie pilnej wymiany stolarki 
okiennej w lokalu przy ul. Orla, której szczegółowa treść stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 6 - Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności 

Prezydenta Miasta Łodzi w okresie między sesjami (po przerwie 
obiadowej). 

 
 
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi podjętych podczas XLV, XLVI, 
XLVII i XLVIII sesji  stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 
 
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Łodzi w okresie od 8 do 14 maja 2017 r.  
stanowi załącznik nr 15  do protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 7 - Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi 

w okresie między sesjami (po przerwie obiadowej).  
 
 
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w okresie                      
11 – 16 maja 2017 r. stanowi załącznik nr 16  do protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 10 – Zapytania i wolne wnioski.  
 
 
Nikt z Państwa Radnych nie wyraził chęci zabrania głosu w ramach zapytań i wolnych 
wniosków.  
 
 
 
Ad pkt 11 – Zamknięcie sesji. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadzący obrady - przewodniczący Rady 
Miejskiej p.  Tomasz Kacprzak zamknął XLIX /nadzwyczajną/ sesję Rady Miejskiej 
w Łodzi o godz. 13,50. 
Jednocześnie przypomniał, że kolejna L sesja Rady Miejskiej w Łodzi odbędzie się 
24 maja br. o godz. 9,00.   


