
Druk BRM nr 10/2009 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XLIX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 21 stycznia 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. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności 

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 w sprawie opracowania Strategii Polityki 

Zdrowotnej dla Miasta Łodzi – druk BRM nr 203/2008 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 02.01.2009 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli działalności Prezydenta Miasta 
Łodzi w zakresie wykonywania uprawnień wspólnika WTBS Sp. z o.o. 
w okresie 2005 – 2008 r. – druk BRM nr 193/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 18.12.2009 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel do Prezydenta Miasta 
Łodzi o rozpoczęcie procedury mającej na celu zaszczepienie dwunastolatek 
i trzynastolatek z 9 Publicznych Domów Dziecka, 2 Pogotowi Opiekuńczych 
i 2 Niepublicznych Domów Dziecka w Łodzi przeciwko wirusowi HPV, 
odpowiedzialnego za powstanie raka szyjki macicy – druk BRM nr 2/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 13.01.2009 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej nr 41 w Łodzi przy ul. Rajdowej 18 - druk nr 318/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 29.12.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej nr 26 w Łodzi przy ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 27/29 - 
druk nr 319/2008  (materiał doręczony do skrytek w dniu 29.12.2008 r.). 

 



12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Jugosłowiańskiej, Goździkowej 
i Majowej - druk nr 288/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
29.12.2008 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty 
służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności 
Centrum Integracji Społecznej w 2009 r. - druk nr 6/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 13.01.2009 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zwiększonej 
zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej - druk 
nr 7/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.01.2009 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - druk 
nr 3/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.01.2009 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy 
Wodnej - druk nr 4/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu                    
13.01.2009 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy 
Ludwika Krzywickiego - druk nr 5/2009 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 13.01.2009 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych 
komisji Rady Miejskiej – druk BRM nr 1/2009. 

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

 


