
Druk BRM nr 177/2008 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XLV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 3 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. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV 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 skargi p. Zdzisława Pawelczyka na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 171/2008 (projekt uchwały doręczony do 
skrytek w dniu 21.11.2008 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Haliny Winnickiej na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 172/2008 (projekt uchwały doręczony do 
skrytek w dniu 21.11.2008 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie Ratusza 
Miejskiego – druk BRM nr 176/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 
25.11.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta 
Miasta Łodzi w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – druk BRM           
nr 169/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 13.11.2008 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 280/2008 (projekt uchwały 
doręczony do skrytek w dniu 24.11.2008 r.). 

13. 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 (projekt 
uchwały doręczony do skrytek w dniu 26.11.2008 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 
do dnia 31 grudnia 2009 r. - druk nr 274/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek 
w dniu 21.11.2008 r.). 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Wojska Polskiego, Traktorowej, Rąbieńskiej, Krzysztofa Cedry, zmieniającego 
obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą 
Nr LXXIX/766/98 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 lutego 1998 r. w granicach tego 
planu - druk nr 211/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 26.09.2008 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Milionowej 
bez numeru  - druk nr 275/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 
20.11.2008 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 19 
- druk nr 276/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 
20.11.2008 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
2008 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk nr 281/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek 
w dniu 26.11.2008 r.). 

19. Zapytania i wolne wnioski. 

20. Zamknięcie sesji. 
 

 


