
       
DRUK BRM nr 9/2008 

 
PORZĄDEK OBRAD 

XXV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 23 stycznia 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 XXIII i XXIV 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 stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
powstrzymania likwidacji Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka prowadzonej przez 
Zarząd Województwa Łódzkiego – druk BRM nr 8/2008 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 16.01.2008 r.). 

9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu kontroli zasadności i prawidłowości 
przeprowadzenia przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi przetargu na „Pełnienie funkcji 
inspektora z ramienia Zarządu Dróg dla projektu „Łódzki Tramwaj Regionalny Zgierz – 
Łódź – Pabianice, Zadanie 1 Etap I – Łódź (Chocianowice – Helenówek)”. 

10. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi za okres od                        
4 grudnia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku – druk BRM nr 5/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 15.01.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2008 – druk BRM nr 6/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 16.01.2008 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie zamiany nieruchomości, 
stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomości lokalowe, stanowiące własność 
Jana Trawczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego ILT - druk Nr 341/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
29.12.2007 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie zasad sprzedaży oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych 
samodzielnych lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność 
gospodarczą lub statutową - druk Nr 342/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
2.01.2008 r.). 



 

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz najemców, samodzielnych lokali 
mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, 
stanowiących własność Gminy Łódź - druk Nr 343/2007 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 2.01.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o nadanie 
Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi – druk BRM nr 180/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 13.12.2007 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy - druk BRM nr 176/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 23.11.2007 r.). 

17. Zapytania i wolne wnioski. 

18.  Zamknięcie sesji. 
 

 


