
Druk BRM nr 29/2008  
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XXVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 27 lutego 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 XXVI 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. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Łodzi za rok 2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 1.02.2008 r.). 

 
9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Protokołu kontroli Powiatowych Urzędów 

Pracy Nr 1 i Nr 2 w Łodzi dotyczącej wykorzystania Funduszu Pracy i środków unijnych 
na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeprowadzonej w dniach                        
24-25 stycznia 2008 r. – druk BRM nr 25/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
19.02.2008 r.) 

 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani Marii Molskiej na działalność 

Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 21/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
22.02.2008 r.) 

 
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Haliny Winnickiej i p. Tomasza 

Stępnia na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 24/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 20.02.2008 r.) 

 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana Piotra 

Łabendowicza 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 26/2008 (materiał doręczony do skrytek         
w dniu 20.02.2008 r.). 

 



13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2008 r. w zakresie zadań własnych -druk nr 24/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 18.02.2008 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.                       
- druk nr 23/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.02.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź                       
– druk BRM nr 19/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 7.02.2008 r.). 

16. 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 BRM nr 23/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 14.02.2008 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości 
oraz ich wydzierżawiania i użyczania - druk nr 18/2008 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 15.02.2008 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu zagospodarowania części 
Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – druk nr 19/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 13.02.2008 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej -               
druk nr 25/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.02.2008 r.). 

 
20. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi 

przy ul. Siarczanej 29/35 - druk nr 16/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
11.02.2008 r.). 

 
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 

Specjalnej nr 187 w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 105 - druk nr 20/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 18.02.2008 r.). 

 
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Elektrycznego 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55                        
- druk nr 21/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.02.2008 r.). 

 
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek 

zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź - druk nr 22/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 18.02.2008 r.). 

 
24. Zapytania i wolne wnioski. 

25. Zamknięcie sesji. 

 
 
 
 

 


