
      
DRUK BRM nr 83/2008 

PORZĄDEK OBRAD 
XXXIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 28  maja  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 protokółów z XXXI i XXXII 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 uznania za bezzasadne wezwania Wspólnoty 

Mieszkaniowej Fabryczna 19, 19a do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego 
uchwałą Nr XXII/464/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie 
przyjęcia Programu rewitalizacji domów familijnych - druk nr 87/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 20.05.2008 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 85/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 16.05.2008 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu w Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi - druk nr 76/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 25.04.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie lokalizacji salonu 
gier  
na automatach - druk nr 86/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 16.05.2008 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel do Prezydenta Miasta Łodzi                       
o rozpoczęcie procedury mającej na celu zapewnienie opieki pielęgniarskiej                        
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź – druk BRM nr 66/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 13.05.2008 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wskazania                
w granicach administracyjnych Miasta Łodzi propozycji obszarowych form ochrony 
przyrody – druk BRM nr 80/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 19.05.2008 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wskazania 
propozycji nowych terenów zieleni gminnej oraz terenów zadrzewienia - druk 
BRM nr 79/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 19.05.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 81/2008 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 20.05.2008 r.). 



 
16. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2007 - druk                       

nr 83/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 9.05.2008 r.). 
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady 

Miejskiej - druk BRM nr 82/2008. 
18. Zapytania i wolne wnioski. 
19. Zamknięcie sesji. 
 
 

 


