
 
Druk BRM nr 135/2008 

 
PORZĄDEK OBRAD 

XL sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 24 września 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  XXXIX 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 przedmiotu działania Komisji Sportu 

i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 127/2008.  
 
9. Informacja Prezydenta Miasta na temat sytuacji materialnej pracowników domów pomocy 

społecznej w  Łodzi. 
 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 222/2008 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 16.09.2008 r.). 

 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2008 rok 

w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
- druk Nr 223/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 16.09.2008 r.). 

 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi 

dotyczącego braku podstaw prawnych do uchylenia uchwały Nr XXXII/626/08 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 7 maja 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami stanowiących własność Gminy Łódź 
- druk Nr 217/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 16.09.2008 r.). 

 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży oraz 

przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych  
ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą - druk  
Nr 209/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniach 3 i 9.09.2008 r.). 

 



 
 
14. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi 

dotyczącego zakupu przez Muzeum Historii Miasta Łodzi kolekcji „Jan Paweł II na 
monetach i medalach świata” - druk Nr 195/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.09.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie                        
z Województwem Łódzkim umowy o partnerstwie dla Projektu pn. „Specjalna Strefa 
Sztuki” – druk Nr 225/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.09.2008 r.). 

 
16. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych - 
druk Nr 212/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.09.2008 r.). 

 
17. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Kurczaki, Zygmunta, Przyjacielskiej do terenów kolejowych i terenów 
zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ulicy Chłodnikowej - druk Nr 213/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 11.09.2008 r.). 

 
18. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie 
osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: al. Unii Lubelskiej (do terenu kolejowego),  
al. ks. bp. Władysława Bandurskiego, Krzemieniecka - druk Nr 220/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 16.09.2008 r.). 
 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Wróblewskiego, Skrzywana i Sieradzkiej - 
druk Nr 197/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniach 2 i 16.09.2008 r.). 

 
20. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie  
w tej strefie i sposobu ich pobierania - druk Nr 215/2008 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 17.09.2008 r.). 

 
21. 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 216/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
11.09.2008 r.). 

 
22. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Radwańskiej 32/34                        
i ul. Radwańskiej 36 - druk Nr 221/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
16.09.2008 r.). 

 
 
 



 
23. 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 224/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 17.09.2008 r.). 

 
24. Przedstawienie informacji Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącej 

zakończenia procesu komunalizacji nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Sienkiewicza 5. 

 
25. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmiany w składzie osobowym komisji Rady 

Miejskiej – druk BRM nr 132/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.09.2008 r.). 

 
26. Zapytania i wolne wnioski. 
 
27.  Zamknięcie sesji. 
 
 
 

 


