
DRUK BRM nr 212/2010 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XCV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 22 września 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 XCIII 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 skargi p. Anny Saar na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 207/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
14.09.2010 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2010 rok - druk Nr 210/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
14.09.2010 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje 
w obiekty sportowe - druk Nr 202/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.09.2010 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku  od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w nowe obiekty 
hotelowe oraz modernizację istniejących obiektów hotelowych - druk Nr 203/2010 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.09.2010 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji oraz udzielania 
pomocy de minimis – druk Nr 204/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.09.2010 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości budynków, w których wykonano prace konserwatorskie, 
restauratorskie, wykonano remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielania 
pomocy de minimis - druk Nr 205/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.09.2010 r.). 

 



14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „BiznesKa” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 
- druk Nr 209/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 14.09.2010 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 
na sfinansowanie świadczenia usług z zakresu sprzedaży biletów okresowych lokalnego 
transportu zbiorowego w Łodzi na okres przekraczających rok budżetowy - druk 
Nr 207/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.09.2010 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowej na 2010 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź  - druk Nr 208/2010 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 14.09.2010 r.). 

17. Zapytania i wolne wnioski. 
18. Zamknięcie sesji. 
 

 
 
 


