
Druk BRM nr 151/2009 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 24 czerwca 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 protokołu z LIX 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. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania bonifikat od 
ceny nieruchomości sprzedawanych na rzecz ich użytkowników wieczystych – druk 
BRM nr 48/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 15.06.2009 r.).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel do Prezydenta Miasta Łodzi 
o rozpoczęcie procedury mającej na celu utworzenie w Łodzi Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii nr 4 - druk BRM nr 87/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
12.05.2009 r.).   

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/805/08 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 24 września 2008 r. 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 131/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 21.05.2009 r.).   

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/952/09 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie opracowania Strategii Polityki Zdrowotnej 
dla Miasta Łodzi – druk BRM nr 146/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
15.06.2009 r.).   

12. Ocena stanu sanitarnego Miasta Łodzi w roku 2008. 

13. Informacja Prezydenta Miasta nt. dalszego funkcjonowania Straży Miejskiej. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych oraz w zadaniach wykonywanych na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - druk 
nr 113/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 15.06.2009 r.).   

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii 
rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020” - druk nr 115/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 16.06.2009 r.).   



16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu 
Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013” - druk nr 114/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 15.06.2009 r.).   

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Muzeum Historii Miasta Łodzi 
i nadania statutu Muzeum Miasta Łodzi - druk nr 105/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 4.06.2009 r.).   

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi - druk nr 106/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
4.06.2009 r.).   

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazw oraz 
nadania statutów niektórym instytucjom kultury - druk Nr 107/2009 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 3.06.2009 r.).   

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Miejska Przychodnia „Lecznicza” w Łodzi - druk nr 
63/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 16.06.2009 r.).   

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

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej 
Przychodni „Lecznicza” w Łodzi - druk nr 109/2009 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 8.06.2009 r.).   

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie IV Szpitala 
Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi - druk Nr 110/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 8.06.2009 r.).   

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej czasowego 
zaprzestania działalności Oddziału Kardiologicznego III Szpitala Miejskiego                       
im. dr. K. Jonschera w Łodzi - druk nr 116/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
16.06.2009 r.).   

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ulicach płk. Jana Kilińskiego 136 i Targowej 53 – druk nr 111/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 15.06.2009 r.).   

26. Zapytania i wolne wnioski. 

27. Zamknięcie sesji. 
 
 

 


