
               Druk BRM nr 196/2008 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XLVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 30 grudnia 2008 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 skargi pana Andrzeja Gołębowskiego 
dotyczącej braku reakcji Wydziału Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi 
na nieprzestrzeganie warunków umowy dzierżawy zawartej ze Stowarzyszeniem 
Handlowców „Bałucki Rynek” – druk BRM nr 187/2008 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 19.12.2008 r.).  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego do „Aqua Park Łódź” Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 
zakładowego oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie 
zadań własnych - druk Nr 282/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu                        
26.11.2008 r.).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 316/2008 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 19.12.2008 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które                       
w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk Nr 317/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 19.12.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź 
udziałów Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska – Południe” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością - druk Nr 305/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
16.12.2008 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź 
akcji Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółka Akcyjna - druk Nr 306/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 16.12.2008 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 - druk Nr 315/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 19.12.2008 r.). 



14. Sprawozdanie Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi o przebiegu 
i wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi zarządzonych na dzień 
21 października 2008 r. – druk BRM nr 195/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
19.12.2008 r.). 

15.  Zapytania i wolne wnioski. 

16.  Zamknięcie sesji. 
 

 
 


