
       
DRUK BRM nr 161/2008 

PORZĄDEK OBRAD 
XLIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 5 listopada 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 protokołu z XLII 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 określenia na rok 2009 limitu 
przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego 
taksówką osobową – druk BRM nr 133/2008. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/1005/05 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wysokości i zasad poboru 
opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów i administratorów targowisk na terenie 
miasta Łodzi, a także funkcjonowania targowisk miejskich - druk BRM nr 138/2008 
(projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 28.10.2008 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania 
Uczniów Szczególnie Uzdolnionych - druk nr 245/2008 wraz z autopoprawką 
(projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 20.10.2008 r., a autopoprawka w dniu                        
28.10.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź - druk nr 246/2008 
(projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 20.10.2008 r.). 

12. Informacja Zarządu Dróg i Transportu dot. wyłonienia wykonawców na zimowe                       
i letnie oczyszczanie Miasta.  

13. Informacja Prezydenta Miasta o stanie realizacji programu „Strategia rozwoju klastra 
w Łodzi na lata 2007 – 2015”.  

14. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 261/2008 (projekt 
uchwały doręczony do skrytek w dniu 28.10.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok - druk                     
nr 259/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 28.10.2008 r.). 



16. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym na 2008 rok - druk                     
nr 260/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 27.10.2008 r.).  

17. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek dotacji 
przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2008 rok - druk nr 257/2008 (projekt 
uchwały doręczony do skrytek w dniu 27.10.2008 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi - druk nr 262/2008 (projekt uchwały 
doręczony do skrytek w dniu 28.10.2008 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Franciszka Helińskiego 10 - 
druk nr 248/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 21.10.2008 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Marii Konopnickiej 21 - druk                     
nr 258/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 28.10.2008 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i 
sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, w tym nauczycieli 
będących emerytami      i rencistami - druk nr 244/2008 (projekt uchwały doręczony 
do skrytek w dniu 20.10.2008 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumień z powiatami: łódzkim wschodnim oraz pabianickim - druk                      
nr 247/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 20.10.2008 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-
Polesie - druk nr 250/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 
28.10.2008 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu 
Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie - druk nr 251/2008 (projekt uchwały doręczony do 
skrytek w dniu 28.10.2008 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie III 
Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - druk nr 252/2008 (projekt 
uchwały doręczony do skrytek w dniu 28.10.2008 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole 
Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty - druk nr 253/2008 (projekt uchwały doręczony do 
skrytek w dniu 28.10.2008 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole 
Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie - druk nr 254/2008 (projekt uchwały doręczony do 
skrytek w dniu 28.10.2008 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy III 
Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi - druk nr 255/2008 (projekt uchwały 
doręczony do skrytek w dniu 28.10.2008 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy IV 
Szpitalu Miejskim im. dr. H. Jordana w Łodzi - druk nr 256/2008 (projekt uchwały 
doręczony do skrytek w dniu 28.10.2008 r.). 



30. Zapytania i wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji. 
 


