
Druk BRM nr 122/2009 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 13 maja 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 LVI 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 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju ulicy 
Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020 – druk BRM nr 75/2009 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 23.04.2009 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Józefa Czesława Babickiego 
– druk BRM nr 63/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 8.04.2009 r.).                                           

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Stanowisko – apel do Rzecznika Praw Dziecka 
o skoordynowanie prac ustawodawczych mających na celu usystematyzowanie 
postępowania opiekuńczego i karnego wobec nieletnich w Polsce – druk BRM 
nr 65/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 30.03.2009 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ośrodka 
pediatrycznego im. Korczaka – druk BRM nr 88/2009 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 5.05.2009 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Korytarz 
Chełmy-Łagiewniki” – druk BRM nr 89/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek 
w dniu 7.05.2009 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Międzyrzecze 
Bzury i Łagiewniczanki” – druk BRM nr 90/2009 (materiał zostanie doręczony do 
skrytek w dniu 7.05.2009 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Sucha dolina w Moskulach” – druk BRM nr 91/2009 (materiał zostanie doręczony do 
skrytek w dniu 7.05.2009 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Pradolina 
Łódki” – druk BRM nr 92/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 



16. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Stoki 
Dąbrowy” – druk BRM nr 93/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Stawy 
w Nowosolnej” – druk BRM nr 94/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina 
Miazgi” – druk BRM nr 95/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąka 
w Wiączyniu” – druk BRM nr 96/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Bagno 
Popielarnia” – druk BRM nr 97/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Stawy 
w Mileszkach” – druk BRM nr 98/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Mokradła przy 
Pomorskiej” – druk BRM nr 99/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina 
górnej Olchówki i Augustówki” – druk BRM nr 100/2009 (materiał zostanie doręczony 
do skrytek w dniu 7.05.2009 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Jeziorko Wiskitno” 
– druk BRM nr 101/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 7.05.2009 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Feliksiński Ols” – 
druk BRM nr 102/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 7.05.2009 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina 
górnego Neru” – druk BRM nr 103/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Źródła Neru” – druk BRM nr 104/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Ruda Willowa” – druk BRM nr 105/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek 
w dniu 7.05.2009 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Olsy nad Nerem” – 
druk BRM nr 106/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 7.05.2009 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Międzyrzecze Neru i Dobrzynki” – druk BRM nr 107/2009 (materiał zostanie 
doręczony do skrytek w dniu 7.05.2009 r.). 



31. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Chocianowickie 
Mokradła” – druk BRM nr 108/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina 
Jasieńca” – druk BRM nr 109/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Majerowskie Pole” 
– druk BRM nr 110/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 7.05.2009 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Majerowskie 
Błota” – druk BRM nr 111/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

35. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Mokradła Brzozy” 
– druk BRM nr 112/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 7.05.2009 r.). 

36. Rozpatrzenie projektu w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dorzecze 
Sokołówki” – druk BRM nr 113/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

37. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Międzyrzecze 
Sokołówki i Brzozy” – druk BRM nr 114/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek 
w dniu 7.05.2009 r.). 

38. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Olsy na Żabieńcu” 
– druk BRM nr 115/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 7.05.2009 r.). 

39. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
„Dolina Sokołówki” – druk BRM nr 116/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek 
w dniu 7.05.2009 r.). 

40. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Olsy nad 
Aniołówką” – druk BRM nr 117/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.). 

41. Rozpatrzenie projektu w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina dolnej 
Wrzącej” – druk BRM nr 118/2009 (materiał zostanie doręczony do skrytek w dniu 
7.05.2009 r.).. 

42. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o stanie torowisk i planie ich remontów w latach 
2009-2015 - ze szczególnym uwzględnieniem torowiska na ul. Limanowskiego. 

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 82/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 5.05.2009 r.). 

44. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” – druk 
nr 67/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 21.04.2009 r.). 

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kwiatowej 13a – druk nr 72/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 21.04.2009 r.). 

 



46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ulicach Gdańskiej 142 i Wólczańskiej 141a - druk nr 77/2009 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 28.04.2009 r.). 

47. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek dotacji 
przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2009 rok – druk nr 80/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 6.05.2009 r.). 

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 30 
w Łodzi przy ul. Rysowniczej 1/3 - druk nr 70/2009 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 21.04.2009 r.). 

49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie lokalizacji salonu 
gier na automatach - druk nr 81/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu                       
5.05.2009 r.). 

50. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych 
w Łodzi „PaLMA”- druk nr 65/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu                      
17.04.2009 r.). 

51. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu II Szpitala Miejskiego  
im. dr. L. Rydygiera w Łodzi - druk nr 66/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu                      
17.04.2009 r.). 

52. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXI/430/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  
14 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 - druk nr 74/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 23.04.2009 r.). 

53. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicom nazw: Brylantowa, 
Świętokrzyska, Arniki – druk BRM nr 53/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
5.05.2009 r.). 

54. Zapytania i wolne wnioski. 

55. Zamknięcie sesji. 
 

 


