
Proponowany porządek, posiedzenie nr 37 
Komisja Finansów, Bud żetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
5 lipca 2016 roku 

godz. 9:15, sala 106 B, przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi 
 

 

1. Przyjęcie protokołu z 36. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu  
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 225/2016 . 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040  
– druk nr 226/2016.  

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) – druk nr 227/2016.      

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) – druk nr 228/2016.    

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 221/2016.                                       

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ulicy Pabianickiej bez numeru – druk nr 207/2016.  

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ulicy Wólczańskiej bez numeru i ulicy Pabianickiej bez numeru  
– druk nr 208/2016.  

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ulicy Wólczańskiej bez numeru– druk nr 209/2016.  

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ul. Targowej 1/3 na rzecz „EC-1 Łódź – Miasto Kultury” – druk nr 212/2016.  

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej, zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi  
przy ul. Technicznej 8/10 – druk nr 213/2016.  

12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Łodzi  
przy al. Kościuszki bez numeru i ul. Zamenhofa bez numeru – druk nr 214/2016.  



13. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Łodzi na nieruchomość stanowiącą własność Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych – druk nr 210/2016.  

14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabycia 
przez Miasto Łódź udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo  
– Technologicznym Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – druk nr 219/2016.  

15. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia 
udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) 
do „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 231/2016.  

16. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach 
Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych”  
– druk nr 205/2016.  

17. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej – druk nr 224/2016.  

18. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2015 – druk nr 217/2016 . 

19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie na rok 2015 – druk nr 218/2016.  

20. Sprawy różne i wniesione wnioski. 

 
 
Osoba odpowiedzialna: Aneta Michalak 
        Data sporządzenia: 29.06.2016 r. 


