
Druk BRM nr 254/2010 
PORZĄDEK OBRAD 

XCVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 6 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. Przyjęcie protokołu z XCIV i XCV sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

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

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

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

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

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łodzi do ustanowienia pełnomocnika – druk BRM nr 253/2010 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 28.09.2010 r.).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie powołania Pełnomocnika 
Prezydenta Miasta Łodzi ds. Polityki Rowerowej – druk BRM nr 210/2010 (materiał 
rozdany na sesji w dniu 22.09.2010 r.).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie utworzenia w Muzeum Miasta 
Łodzi sali Marka Edelmana i Aliny Margolis - druk BRM nr 251/2010 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 28.09.2010 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia instytucji 
kultury pod nazwą Centrum Dialogu w Łodzi i nadania jej statutu - druk BRM 
nr 252/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 28.09.2010 r.). 

12. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat realizacji projektu Specjalnej Strefy Sztuki. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2010 rok - druk nr 226/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
27.09.2010 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Łodzi w sąsiedztwie 
Pomnika Zagłady – Stacji Radegast i Cmentarza Żydowskiego - druk nr 211/2010 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.09.2010 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby 
pełnoletniej w rodzinie zastępczej - druk nr 223/2010 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 28.09.2010 r.). 

 



16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi 
odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej 
w Łodzi - druk nr 227/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 28.09.2010 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jerzego Szaniawskiego 3 – 
druk nr 212/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.09.2010 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Janosika 136 - druk 
nr 213/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.09.2010 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 16 - druk 
nr 214/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.09.2010 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zbocze 18a - druk 
nr 215/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.09.2010 r.) 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Łodzi przy 
ulicy Szczecińskiej 42 i 44 oraz Ratajskiej 22/24 - druk nr 216/2010 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 21.09.2010 r.). 

22. 16a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ulicach Wólczańskiej 81 i Kopernika 3a – druk nr 225/2010 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 28.09.2010 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pn. 
„Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach 
kompetencji kluczowych z zakresu matematyki”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – druk 
nr 221/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 28.09.2010 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi 
do projektu „Rail Baltica Growth Corridor” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza 
Bałtyckiego 2007-2013– druk nr 222/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
28.09.2010 r.). 

25.  Zapytania i wolne wnioski. 

26. Zamknięcie sesji. 

 

 
 
 
 


