
DRUK BRM nr 156/2008 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XLII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 22 października 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  XLI 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. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-14.  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  uznania  za  bezzasadne  wezwania 
Krystyny Lichman, Beaty Łuczak, Artura Zaręby i Radosława Skrzyneckiego, 
Elżbiety Korcz, Anety Stępniak – Pytel, Marleny Zielke, Pawła Bednarskiego oraz 
Jarosława Gaca do usunięcia naruszenia prawa  spowodowanego  uchwałą                       
Nr  XXXIX/775/08   Rady  Miejskiej  w  Łodzi  z  dnia 10 września 2008 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź – druk BRM nr 153/2008 (projekt uchwały 
doręczony do skrytek w dniu 15.10.2008 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 242/2008 (projekt 
uchwały doręczony do skrytek w dniu 14.10.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2008 rok w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień                  
z organami administracji rządowej i w zadaniach z zakresu administracji rządowej 
wykonywanych przez powiat - druk nr 243/2008 (projekt uchwały doręczony do 
skrytek w dniu 14.10.2008 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez 
Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do 
„Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - druk 
nr 239/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 10.10.2008 r.). 

 

 



13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów 
przez Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów) do 
Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością                       
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - druk nr 237/2008 
(projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 6.10.2008 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania opłat za 
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - druk nr 214/2008 
(projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 15.10.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach położonych w Łodzi przy ulicy 
Fabrycznej 17- druk nr 234/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 
15.10.2008 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Wodociągów                       
i Kanalizacji Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania 
własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej - druk nr 241/2008 (projekt 
uchwały doręczony do skrytek w dniu 15.10.2008 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy nowoprojektowanej ulicy – 
druk BRM nr 151/2008 (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 
14.10.2008 r.). 

18. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi o analizie oświadczeń 
majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Łodzi do dnia 30 kwietnia 
br. według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. 

19. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o analizie oświadczeń majątkowych złożonych  
w okresie od 1 października 2007 r. do 30 września 2008 r. przez osoby pełniące 
funkcje publiczne w jednostkach organizacyjnych Miasta Łodzi i w organach 
zarządzających gminnymi osobami prawnymi. 

20. Zapytania i wolne wnioski. 

21. Zamknięcie sesji. 
 


