
DRUK BRM nr 157a/2017 
PORZĄDEK OBRAD 

LVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi  
w dniu 30 sierpnia 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 skargi EURO-KONTAKT Sp. z o.o. z siedzibą 
w Katowicach, ul. Krzywa 10 na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi                                   
- druk BRM nr 150/2017. 

7b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani ……….. na działanie Dyrektora 
Administracji Nieruchomości, Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych oraz 
Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM nr 151/2017. 

7c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ……………………………. na 
działanie Prezydenta Miasta Łodzi oraz Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu                   
– druk BRM nr 152/2017. 

7d Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ……………….. na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi oraz Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji                                        
– druk BRM nr 153/2017. 

7e Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. …………… - 
druk BRM nr 155/2017. 

7f Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. …………… - 
druk BRM nr 156/2017. 

7g Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ………….. – 
druk BRM nr 158/2017. 

7h Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pp………………… na działanie 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi   – druk BRM nr 148/2017. 

7i Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi pp. …… na działanie Dyrektora Domu 
Dziecka Nr 5 w Łodzi - druk BRM nr 149/2017. 

7j Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. ………. na działanie Dyrektora Domu 
Dziecka Nr 5 w Łodzi - druk BRM nr 159/2017. 

7k Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika profesora Tadeusza 
Kotarbińskiego – druk BRM nr 147/2017. 
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7l Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi                
p. ………… - druk BRM nr 160/2017. 

7ł Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy 
Chojnice oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok - druk Nr 210/2017. 

7m Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy 
Czersk oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok - druk Nr 211/2017. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2017 rok - druk Nr 204/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
korespondencyjnych w dniu 22 sierpnia 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 205/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 22 sierpnia 2017 r.) wraz                           
z autopoprawkami. 

9a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez 
Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu 
łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing 
gospodarczy – część II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – druk nr 206/2017. 

9b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej na okres 28 lat części nieruchomości położonych w Łodzi przy                       
ul. Walerego Wróblewskiego 33, 33/35 i Walerego Wróblewskiego bez numeru oraz                 
Al. Jana Pawła II  21 – druk nr 209/2017. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania 
i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie – 
druk Nr 193/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
14 sierpnia 2017 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - druk Nr 187/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 21 sierpnia 2017 r.). 

12. 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 Nr 201/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
21 sierpnia 2017 r.).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie 
osiedla Stoki, w rejonie ulic: Brzezińskiej, Andrzeja Kerna i Stokowskiej – 
druk Nr 197/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
16 sierpnia 2017 r.) – zdjęto z porządku obrad. 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania - druk Nr 194/2017 (materiał dostarczony do 
skrytek korespondencyjnych w dniu 22 sierpnia 2017 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
2017 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk Nr 195/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
korespondencyjnych w dniu 18 sierpnia 2017 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym - druk Nr 202/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
korespondencyjnych w dniu 21 sierpnia 2017 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
przyznawania nagród dla trenerów - druk Nr 203/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
korespondencyjnych w dniu 21 sierpnia 2017 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - 
druk Nr 176/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
11 lipca 2017 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  - 
druk Nr 177/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
11 lipca 2017 r.). 

20.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  
druk Nr 179/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
25 lipca 2017 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  - 
druk Nr 180/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
25 lipca 2017 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - 
druk Nr 188/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
10 sierpnia 2017 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  - 
druk Nr 189/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
10 sierpnia 2017 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  - 
druk Nr 190/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
10 sierpnia 2017 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  - 
druk Nr 191/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
10 sierpnia 2017 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - 
druk Nr 192/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
10 sierpnia 2017 r.). 
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27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry - 
druk Nr 196/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
21 sierpnia 2017 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 – 
druk Nr 198/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
16 sierpnia 2017 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Zasadniczej Szkole 
Zawodowej nr 22 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowych 
i Mechatronicznych w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 – 
druk Nr 199/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
16 sierpnia 2017 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Technikum nr 22 
wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi przy 
ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 - druk Nr 200/2017 (materiał dostarczony do 
skrytek korespondencyjnych w dniu 16 sierpnia 2017 r.). 

31. Sprawozdanie z realizacji w pierwszym półroczu 2017 r. uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
Nr XXXIV/372/96 z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości gruntowych (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
20 lipca 2017 r.). 

32. Zapytania i wolne wnioski. 

33. Zamknięcie sesji. 
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