
      DRUK BRM nr 2/2008 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XXIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 9 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. 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 w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Łodzi na 2008 rok 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za okres od 30 czerwca 2006 r. do 
30 czerwca 2007 r. - druk Nr 302/2007 (materiał odbierany w Zespole ds. Obsługi Sesji 
pok. 140A od dnia 16.11.2007 r.).  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów 
budżetowych na 2008 rok  - druk Nr 329/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
13.12.2007 r.). 

9.  Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
położonej w Łodzi pomiędzy al. ks. bp. Władysława Bandurskiego, al. Unii Lubelskiej 
i Parkiem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - druk Nr 347/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 29.12.2007 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Fabrycznej 17a - druk 
Nr 331/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.12.2007 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy                        
ulicy Szczecińskiej 36/38 - druk Nr 332/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
11.12.2007 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi 
i w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w Łodzi - druk Nr 346/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 29.12.2007 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika – fontanny                       
„Św. Faustyna czerpiąca ze źródła Miłosierdzia” - druk Nr 333/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 14.12.2007 r.). 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie sesji. 

 


