
  
DRUK BRM nr 171/2009 

 
PORZĄDEK OBRAD 

LXII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 25 sierpnia 2009 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 LX i LXI sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

4. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności 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 na temat sytuacji w Teatrze Nowym. 

9. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat sytuacji w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Oczyszczania Spółce z o.o. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za 
parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania – druk BRM nr 137/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 20.07.2009 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podniesienia kwot 
niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego – druk BRM nr 166/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 2.07.2009 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/171/07 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów 
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk BRM nr 159/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 11.08.2009 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/172/07 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym – druk BRM nr 160/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 11.08.2009 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2009 rok oraz w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Łodzi 
na 2009 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 157/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 11.08.2009 r.). 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2009 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
- druk nr 158/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 10.08.2009 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 159/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 11.08.2009 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w 
Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 53 - druk nr 148/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 20.07.2009 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej 
Bibliotece Publicznej Łódź – Śródmieście im. Andrzeja Struga - druk nr 149/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 16.07.2009 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu 
Gimnazjum nr 21 w Łodzi przy ul. Balonowej 1 - druk nr 147/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 9.07.2009 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
pn. „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza” 
w ramach Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 - druk nr 155/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.08.2009 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia” w ramach 
Działania 9.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 - druk nr 156/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.08.2009 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia „Lecznicza” w Łodzi - druk 
nr 63/2009 wraz z autopoprawką (materiał doręczony do skrytek w dniu.16.06.2009 r., 
a autopoprawka 17.08.2009 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia „Nowe Rokicie” w Łodzi - 
druk nr 64/2009 wraz z autopoprawką (materiał doręczony do skrytek w dniu 
16.06.2009 r., a autopoprawka 17.08.2009 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy I Szpitalu 
Miejskim im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi - druk nr 151/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 17.08.2009 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy II Szpitalu 
Miejskim im. dr. L. Rydygiera w Łodzi - druk nr 152/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 17.08.2009 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie III 
Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - druk nr 153/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 17.08.2009 r.). 



27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie 
Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi - druk nr 154/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 17.08.2009 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na 
jednego mieszkańca w jednostkach pomocniczych Miasta Łodzi - osiedlach na 
2010 rok - druk nr 150/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 3.08.2009 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym 
obszarze Miasta Łodzi - druk nr 161/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
18.08.2009 r.). 

30. Zapytania i wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji. 

 

 
 

 


