
 
DRUK BRM nr 31/2010  

 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LXXXI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 3 marca 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. Rozpatrzenie projektu uchwały Stanowisko – apel do Sejmiku Województwa Łódzkiego 
w sprawie aktualizacji przepisu wykonawczego o ustanowieniu Parku Krajobrazowego 
Wzniesień Łódzkich – druk BRM nr 23/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
18.02.2010 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały Stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie pilnego 
wyposażenia ŁKS PSS S.A. w dokumenty pozwalające skuteczne podjęcie przez tę 
Spółkę rozgrywek ligowych i wyłonienie inwestora strategicznego dla tej Spółki – druk 
BRM nr 24/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 19.02.2010 r.). 

9. Sprawozdanie z działalności Doraźnej Komisji ds. Rodziny i Pomocy Społecznej Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 26/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
22.02.2010 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Rodziny 
i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 30/2010 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 24.02.2010 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Łodzi na 2010 rok - druk Nr 21/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
23.02.2010 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 184/186 - 
druk Nr 5/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.01.2010 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu pod nazwą „Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego 
Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” - druk 
Nr 17/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 26.01.2010 r.). 



14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez 
Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Międzynarodowych 
Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu 
rejestrowego na udziałach Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi - druk Nr 18/2010 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 26.01.2010 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opracowania „łódzkiej 
karty podatnika” - druk Nr 19/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
18.02.2010 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedstawiciela Miasta Łodzi w Zgromadzeniu 
Ogólnym Związku Miast Polskich – druk Nr 22/2010 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 23.02.2010 r.). 

17. Zapytania i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie sesji. 

 
 

 
 
 
 
 
 


