
DRUK BRM nr 69/2008 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XXXII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 7  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. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności Prezydenta Miasta 

Łodzi w okresie między sesjami. 
4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między sesjami. 
5. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po przerwie 

obiadowej). 
6. Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej). 
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zakazu 

prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone – druk BRM nr 32/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 15.04.2008 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko apel do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie 
działań ustawodawczych – druk BRM nr 65/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
24.04.2008 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2008 rok, w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 
na 2008 rok w zakresie zadań własnych, w zadaniach z zakresu administracji rządowej 
i w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej - druk Nr 74/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 28.04.2008 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2008 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
- druk Nr 75/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 28.04.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok - druk 
Nr 73/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 28.04.2008 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Wspierania 
Dziecka i Rodziny Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 67/2008 ( materiał doręczony 
do skrytek w dniu 28.04.2008r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały 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 51/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 29.04.2008 r.).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie IV Szpitala 
Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi - druk Nr 70/2008 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 21.04.2008 r.). 

 
 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 68/2008.  

16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Zamknięcie sesji. 
 
 
 


