
                   Druk BRM nr 201/2010 
PORZĄDEK OBRAD 

XCII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 25 sierpnia 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 protokołów z XC i XCI 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 stanowisko w sprawie wyrażenia poparcia dla realizacji 
Regionalnego Programu zapobiegania Nagłym Zgonom Sercowym „Nie pozwólmy 
choremu umrzeć po raz drugi” – druk BRM nr 145/2010 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 9.07.2010 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2010 rok – druk nr 180/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
16.08.2010 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „Perspektywa” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia 
na regionalnym rynku pracy – druk nr 177/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.08.2010 r.).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. gen. Józefa Bema 51 – druk 
nr 154/2010  (materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.07.2010 r.).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Łodzi przy ulicy Andrzeja 
Struga 49 i 51 – druk nr 166/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 2.08.2010 r.).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź 
udziałów Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością – druk nr 178/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.08.2010 r.).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na łączną sprzedaż w drodze 
przetargu niezabudowanych nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy 
Zgierskiej 227a i ulicy Zgierskiej 229, stanowiących własność Miasta Łodzi – druk 
nr 179/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.08.2010 r.).  



15. Rozpatrzenie projektu w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź 
w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Portu Lotniczego Łódź 
imienia Władysława Reymonta” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 181/2010 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 17.08.2010 r.).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Widzewskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 182/2010 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 17.08.2010 r.).  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi 
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia 
prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia 
„Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi, ul. Piotra Czajkowskiego 14 – Program 
budowy pełnowymiarowych płyt piłkarskich” – druk nr 172/2010 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 17.08.2010 r.).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodów 
przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie 
oświaty, nadzorowane przez Miasto Łódź – druk nr 173/2010 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 17.08.2010 r.).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom szkół  
i placówek prowadzonych przez Miasto Łódź – druk Nr 174/2010 wraz z autopoprawką 
(projekt uchwały dostarczony do skrytek w dniu 17.08.2010 r., a autopoprawka w dniu 
18.08.2010 r.).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji instytucji kultury o nazwie 
„Miasto Dialogu” w Łodzi – druk nr 141/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
30.06.2010 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą 
„Centrum Dialogu” w Łodzi i nadania jej statutu - druk nr 183/2010.  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi 
w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej Ekstraklasy 
rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 na stadionie piłkarskim w Łodzi 
przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138 – druk nr 175/2010 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 17.08.2010 r.).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi 
w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej I Ligi 
rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 na stadionie piłkarskim w Łodzi 
przy al. Unii Lubelskiej 2 – druk nr 176/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
17.08.2010 r.).  

 

 



24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych - druk 
Nr 146/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 29.07.2010 r.)  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gier - 
druk nr 168/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.08.2010 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jednego 
mieszkańca w jednostkach pomocniczych Miasta Łodzi - osiedlach na 2011 rok - druk 
nr 169/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.08.2010 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale 
w sprawie podziału obszaru miasta Łodzi na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu – druk nr 170/2010 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 13.08.2010 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na 
obwody głosowania – druk nr 171/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
13.08.2010 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania 
i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz oddawania 
w użytkowanie – druk nr 167/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
6.08.2010 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” – druk nr 139/2010 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 28.06.2010 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 149/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
17.08.2010 r.). 

32. Sprawozdanie z pracy Doraźnej Komisji ds. Organizacji Ruchu Drogowego Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 148/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
9.07.2010 r.). 

33. Zapytania i wolne wnioski. 

34. Zamknięcie sesji. 
 


