
   
 

DRUK BRM nr 101/2008 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XXXV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 25 czerwca 2008 r. 
 
 
 

1. Otwarcie sesji - wyznaczenie sekretarzy obrad - komunikaty organizacyjne - propozycje 
ograniczeń czasowych wystąpień - propozycje zmian w porządku obrad. 

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

3. Przyjęcie protokółu z XXXIV 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 nieuwzględnienia skierowanej do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Rzecznika Praw Obywatelskich 
z dnia                    14 maja 2008 r. na uchwałę Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Łodzi w brzmieniu nadanym uchwałą Nr VIII/141/07 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 28 marca 2008 r. – druk BRM nr 100/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
18.06.2008 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie organizacji Łódzkiej Olimpiady 
„Mały Pekin 2008” – druk BRM nr 95/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
13.06.2008 r.). 

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko-apel do Prezydenta Miasta Łodzi o 
opracowanie programu kształtującego politykę Miasta w zakresie edukacji na najbliższe 
pięć lat – druk BRM nr 93/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.06.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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 BRM nr 102/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 13.06.2008 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 137/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 13.06.2008 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2008 rok                      
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego - druk nr 138/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
13.06.2008 r.). 



14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. -                        
druk nr 136/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.06.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi 
do sieci tematycznej pn. URBAMECO – projekt miejski / obszary miejskie / obszary 
ubogie / rozwój ekonomiczny współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II - druk nr 124/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 11.06.2008 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Łodzi 
do projektu inicjatyw regionalnych pn. B3 - Regiony na rzecz Lepszego Połączenia 
Szerokopasmowego do Internetu współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IVC - druk nr 
125/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.06.2008 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki 
mieszkaniowej - druk nr 131/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.06.2008 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ulicach: Augustów 16, 18, 20, Augustów bez numeru, Zakładowej 8 i 10 oraz 
Zakładowej bez numeru - druk nr 94/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
13.06.2008 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź 
akcji Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółka Akcyjna poprzez ich sprzedaż - 
druk Nr 130/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.06.2008 r.).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Komunalnego Gmin 
Nadpilicznych - druk nr 132/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2008 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługę pozbycia się zebranych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych - druk nr 133/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2008 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na 
udostępnienie Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi oddziału szpitalnego III Szpitala 
Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - druk nr 99/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 10.06.2008 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie III Szpitala 
Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi - druk nr 100/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 10.06.2008 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Pomorskiej, przedłużenia Hyrnej, Kosodrzewiny, do terenu kolejowego - 
druk nr 93/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 3.06.2008 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Brzezińskiej, Marmurowej  i Iglastej - druk nr 101/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 13.06.2008 r.). 



26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Brzezińskiej, Kłodzkiej, Opolskiej i Marmurowej - druk nr 102/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 13.06.2008 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Brzezińskiej, Wojska Polskiego, Strykowskiej, Opolskiej i Kłodzkiej - 
druk nr 103/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.06.2008 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 35 w 
Łodzi przy ul. Stanisława  Tybury 4 - druk nr 116/2008 (materiał doręczony do skrytek w 
dniu 18.06.2008 r.).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum dla 
Dorosłych  
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi przy ul. Ludomira Różyckiego 5  
i nadania statutu - druk nr 117/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2008 
r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi przy ul. 
Ludomira                                       Różyckiego 5 i nadania statutu - druk nr 118/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2008 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi przy al. Politechniki 
38  i nadania statutu - druk nr 119/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
18.06.2008 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 11                       
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi przy ul. Księży Młyn 13/15 i nadania 
statutu - druk nr 120/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2008 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 19              
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115                       
i nadania statutu - druk nr 121/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2008 
r.).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 i nadania statutu - 
druk nr 122/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2008 r.). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum nr 22 w 
Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 i nadania statutu - druk nr 123/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2008 r.). 

36. 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 140/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
18.06.2008 r.). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi - 
druk nr 139/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2008 r.). 



38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy                       
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 - druk nr 104/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 11.06.2008 r.). 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 
36 - druk nr 105/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.06.2008 r.). 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy                       
ul. Podgórnej 2/14 - druk nr 106/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.06.2008 
r.). 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 
10 - druk nr 107/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.06.2008 r.). 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 - 
druk nr 108/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.06.2008 r.). 

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy                       
ul. Sierakowskiego 65 - druk nr 109/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu                     
11.06.2008 r.). 

44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 
4/6 - druk nr 110/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.06.2008 r.). 

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łodzi „Włókniarz” im. 
Jana Pawła II przy ul. Krzemienieckiej 7/9 - druk nr 111/2008 (materiał doręczony do 
skrytek               w dniu 11.06.2008 r.). 

46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego - Domu 
Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267 - druk nr 112/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 11.06.2008 r.). 

47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi 
przy ul. Dojazdowej 5/7 - druk nr 113/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
11.06.2008 r.). 

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników  Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łodzi 
przy ul. Przyrodniczej 24/26 - druk nr 114/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
11.06.2008 r.). 

49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 98/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu                 
17.06.2008 r.). 

50. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi I kadencji 2007-2008 
– druk BRM nr 99/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.06.2008 r.). 



51. Zapytania i wolne wnioski. 

52. Zamknięcie sesji. 

 


