
Druk BRM nr 260/2010 
PORZĄDEK OBRAD 

XCVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 20 października 2010 r.  

 

 

1. Otwarcie sesji  -  wyznaczenie  sekretarzy  -  komunikaty  organizacyjne  -  propozycje 
ograniczeń czasowych wystąpień - propozycje zmian w porządku obrad. 

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

3. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności Pełniącego Funkcję 
Prezydenta Miasta Łodzi w okresie między sesjami. 

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między 
sesjami. 

5. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po przerwie 
obiadowej). 

6. Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej). 

7. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi nt. zorganizowania wyborów do rad osiedli 
i przeprowadzenia kampanii informacyjnej.  

8. Informacja Prezydenta Miasta nt. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu na letnie 
i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie pasów dróg publicznych na terenie Miasta 
Łodzi w latach 2010-2013. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel do Prezydenta Miasta Łodzi 
o zabezpieczenie w budżecie na 2011 r. środków na zorganizowanie obchodów 
30. rocznicy zakończenia największego strajku studenckiego i podpisania Porozumienia 
Łódzkiego – druk BRM nr 257/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
7.10.2010 r.).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta 
Miasta Łodzi dotyczących organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie 
zimowym – druk BRM nr 259/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
12.10.2010 r.).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gier - 
druk nr 236/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 12.10.2010 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2010 rok – druk nr 237/2010 (materiał rozdany na sesji w dniu 12.10.2010 r.).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Łodzi na 2010 rok oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok - druk 
nr 240/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.10.2010 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok - 
druk nr 241/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.10.2010 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych - druk nr 238/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
12.10.2010 r.). 

 



16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, 
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty 
- druk nr 239/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 12.10.2010 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz 
pofabrycznych Łodzi na lata 2004 - 2013” - druk nr 233/2010 wraz z autopoprawką 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 12.10.2010 r., a autopoprawka w dniu 
13.10.2010 r.). 

18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi o analizie oświadczeń 
majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Łodzi do dnia 30 kwietnia br. 
według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz  na dwa miesiące przed upływem kadencji.  

19. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o analizie oświadczeń majątkowych złożonych  
w okresie od 1 października 2009 r. do 30 września 2010 r. przez osoby pełniące funkcje 
publiczne i wydające decyzje administracyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta 
Łodzi i w organach zarządzających gminnymi osobami prawnymi. 

20. Sprawozdanie delegatów z działalności w Związku Miast Polskich. 

21.  Zapytania i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie sesji. 

 
 


