
                                DRUK BRM nr 93/2010 
 

PORZĄDEK OBRAD 

LXXXVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 12 maja 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 LXXXV 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. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o stanie zaawansowania prac Zespołu do 
przeprowadzenia niezbędnych czynności do wpisania wybranych łódzkich obiektów 
zabytkowych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez gminę Miasto 
Łódź nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy 
ul. Henryka Sienkiewicza 27 – druk BRM nr 91/2010 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 5.05.2010 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2010 rok - druk nr 77/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
20.04.2010 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym i zagranicznym - druk 
nr 78/2010 wraz z autopoprawką (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.04.2010 r. 
a autopoprawka podczas sesji w dniu 28 kwietnia 2010 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2010 rok - druk nr 87/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
4.05.2010 r.). 

13. 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 90/2010 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 4.05.2010 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów 
i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego 
gminy z zakresu gospodarki komunalnej - druk nr 69/2010 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 19.04.2010 r.). 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Łodzi 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – druk nr 70/2010 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 19.04.2010 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu w sprawie aktu założycielskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
nr 5 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88 
i nadania statutu - druk nr 88/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
5.05.2010 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź 
akcji Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółka Akcyjna - druk nr 81/2010 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 26.04.2010 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicy Łagiewnickiej 54/56 - druk nr 74/2010 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 20.04.2010 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze  
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicy Elektronowej 7b - druk nr 75/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
20.04.2010 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicy Tymienieckiego 19 - druk nr 91/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
4.05.2010 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektów realizowanych w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Priorytetu 
 IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - druk nr 72/2010 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 20.04.2010 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Łódź 
projektów realizowanych w ramach Działania 9.2 Priorytetu IX Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007-2013 - druk Nr 73/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
20.04.2010 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Metoda 
projektów w gimnazjum” w ramach Działania 9.4 w ramach Priorytetu IX Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - druk nr 89/2010 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 5.05.2010 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia „Dąbrowa” w Łodzi - druk nr 48/2010 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.04.2010 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia „Lecznicza” w Łodzi - druk nr 49/2010 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.04.2010 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia „Nowe Rokicie” w Łodzi - druk 
nr 50/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.04.2010 r.). 

 



27. Rozpatrzenie projektu w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia „Odrzańska” w Łodzi - druk 
nr 51/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 23.04.2010 r.). 

28. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za 
rok 2009 - druk nr 79/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.05.2010 r.). 

29. Sprawozdanie z pracy Doraźnej Komisji ds. Organizacji Ruchu Drogowego w okresie 
trzech miesięcy od 30 grudnia 2009 r. do 30 marca 2010 r. 

30. Zapytania i wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoba  odpowiadająca: 
Zespół ds. Obsługi Sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
6.05.2010 r. 


