
            Druk BRM nr 41/2009 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 4 marca 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 L i LI 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. Prezentacja pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Łodzi, plany 

i perspektywy ze szczególnym uwzględnieniem terenów Brusa”. 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kierunków działania dla 

Prezydenta Miasta Łodzi w celu dokończenia budowy kompleksu 
sportowego-rekreacyjnego przy ul. Wiernej Rzeki 2 w Łodzi – druk BRM 
nr 38/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 25.02.2009 r.).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013”  - druk 
nr 27/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 24.02.2009 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Odpadami dla Miasta Łodzi – PGO – Łódź” - druk nr 15/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 4.02.2009 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta 
Łodzi do podpisania porozumienia na współfinansowanie kosztów XX edycji 
Łódzkich Spotkań Baletowych, realizowanych wspólnie z Województwem 
Łódzkim w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na 
podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - druk 
nr 26/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 23.02.2009 r.). 

 
 



13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
2009 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w Łodzi - druk nr 28/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 24.02.2009 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
„Pilotażowego programu racjonalizacji kosztów energii w budynkach 
komunalnych Miasta Łodzi” w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 - druk nr 29/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 25.02.2009 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi 
przy ul. ks. harcmistrza Ignacego Skorupki 10/12 - druk nr 12/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 20.01.2009 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie ustalenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, 
samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami 
jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź - druk 
nr 21/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 19.02.2009 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi – druk 
BRM nr 31/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.02.2009 r.). 

18. Zapytania i wolne wnioski. 
19. Zamknięcie sesji. 
 
 
 

 


