
 
 

Druk BRM nr 155/2007 
PORZĄDEK OBRAD 

XX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 24 października 2007 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 protokółu z XIX 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 projektów uchwał w sprawach: 
- wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na kadencję 2008-2011 - druk BRM 

nr 145/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.10.2007 r.), 
- wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi na kadencję  

2008-2011 - druk BRM nr 146/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu                      
17.10.2007 r.), 

- w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi na 
kadencję 2008-2011   -   druk   BRM   nr 147/2007   (materiał   doręczony   do   skrytek   
w   dniu 17.10.2007 r.), 

- w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy  na kadencję 2008-2011   - druk BRM  nr 148/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 17.10.2007 r.), 

- w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi do 
orzekania   w   sprawach   z   zakresu   prawa   pracy   na   kadencję   2008-2011    -   
druk BRM nr 149/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.10.2007 r.). 

9. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli inwestycji budowy hali wielofunkcyjnej 
przy al. Unii – druk BRM nr 156/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.10.2007 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi spółki jawnej Cegal na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi p. Jerzego Kropiwnickiego - druk BRM nr 154/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 17.10.2007 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwań p. Doroty 
Amroszkiewicz z dnia 9 i 10 lipca 2007 r. do usunięcia naruszenia prawa poprzez 
uchylenie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi o numerach LVI/1062/06 oraz LXVIII/1275/06 



- druk BRM nr 151/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.10.2007 r.). 
 
12. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  skargi  p.  Tamary  Wojtyniak na  działanie 

Prezydenta Miasta Łodzi p. Jerzego Kropiwnickiego - druk BRM nr 153/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 17.10.2007 r.). 

13. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie   zmian   budżetu   miasta  Łodzi   na  2007   
r. w zadaniach   wykonywanych   na   podstawie   porozumień   (umów)   między  
jednostkami samorządu terytorialnego - druk Nr 270/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 15.10.2007 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych i w zadaniach wykonywanych na podstawie 
porozumień     (umów)     między    jednostkami     samorządu     terytorialnego     -     
druk Nr 271/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 15.10.2007 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian  budżetu  miasta Łodzi  na 2007  rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
- druk Nr 272/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 15.10.2007 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania 
środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki 
pomocnicze Miasta - druk Nr 170/2007 wraz z autopoprawką (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 19.09.2007 r., autopoprawka 12.10.2007 r.). 

17. Rozpatrzenie   projektu   uchwały   zmieniającej   uchwałę   w   sprawie   stawek   dotacji 
przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2007 rok - druk Nr 268/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 16.10.2007 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Łodzi 
zakazu korzystania w handlu detalicznym i w działalności usługowej z jednorazowych 
bezpłatnych torebek foliowych - druk BRM nr 125/2007 wraz z autopoprawką (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 5.09.2007 r., autopoprawka przed sesją w dniu                       
12.09.2007 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie apelu do 
Prezesa Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej - druk BRM nr 142/2007 
wraz z autopoprawką (materiał doręczony do skrytek w dniu 5.10.2007 r., autopoprawka 
w dniu 15.10.2007 r.). 

20. Rozpatrzenie   projektu   uchwały   w   sprawie   przyjęcia   Programu   rewitalizacji   
domów familijnych - druk Nr 138/2007 wraz z autopoprawką (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 29.06.2007 r., autopoprawka 15.10.2007 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu  uchwały  zmieniającej   uchwałę w  sprawie  wzniesienia  Pomnika 
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - druk Nr 273/2007 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 15.10.2007 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi położonej na terenach „Posiadeł wodno-fabrycznych K. Scheiblera,                     
L. Grohmana i L. Meyera” oraz Placu Reymonta - druk Nr 259/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 5.10.2007 r.). 

23. Rozpatrzenie   projektu   uchwały   w   sprawie   uchylenia   uchwały   o   przystąpieniu   
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
miasta Łodzi  położonej   w rejonie  ulic Narutowicza-Zielonej   -  druk Nr 245/2007  



(materiał doręczony do skrytek w dniu 1.10.2007 r.). 
 
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania    przestrzennego    dla    części    obszaru    miasta    Łodzi    
położonej w rejonie ulic: Przybyszewskiego, Lodowej, Milionowej, do terenów 
kolejowych – druk Nr 260/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 5.10.2007 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy 
I Szpitalu Miejskim im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi - druk Nr 251/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 4.10.2007 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy 
II Szpitalu Miejskim im. dr. L. Rydygiera w Łodzi - druk Nr 252/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 4.10.2007 r.). 

27. Rozpatrzenie  projektu   uchwały  w  sprawie   zmian   w  składzie  Rady   Społecznej   
przy III Szpitalu Miejskim im. dr. K. Jonschera w Łodzi - druk Nr 253/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 4.10.2007 r.). 

28. Rozpatrzenie  projektu   uchwały  w  sprawie   zmian   w  składzie  Rady   Społecznej   
przy IV Szpitalu Miejskim im. dr. H. Jordana w Łodzi - druk Nr 254/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 4.10.2007 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy 
Miejskiej Przychodni „Chojny” w Łodzi - druk Nr 255/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 4.10.2007 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy 
Miejskiej Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi - druk Nr 256/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 4.10.2007 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy 
Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi - druk Nr 257/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 4.10.2007 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy 
Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi - druk Nr 258/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 4.10.2007 r.). 

33. Rozpatrzenie  projektu   uchwały  w   sprawie   wyrażenia  zgody   na   sprzedaż   
w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy 
harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 21 - druk Nr 261/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 5.10.2007 r.). 

34. Rozpatrzenie  projektu   uchwały  w   sprawie   wyrażenia  zgody   na   sprzedaż  w  
drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w 
Łodzi przy ul. Brukowej 21 - druk Nr 269/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
16.10.2007 r.). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania inkasenta opłaty targowej na 
targowisku miejskim  „Felińskiego”  -  druk Nr 266/2007  (materiał  doręczony  do  
skrytek w dniu 12.10.2007 r.). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Łódź - Bałuty - druk Nr 274/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 16.10.2007 r.). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ochrony 
drzewostanu kasztanowca białego przed szkodnikami na terenie obszaru 



administracyjnego Miasta Łodzi - druk BRM nr 135/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 2.10.2007 r.). 

 
38. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazw oraz 

nadania statutów niektórym instytucjom kultury - druk BRM nr 152/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 16.10.2007 r.). 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi- druk BRM nr 150/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.10.2007 r.). 

40. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi o analizie oświadczeń 
majątkowych o złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Łodzi w 2006 r. 

41. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o analizie oświadczeń majątkowych złożonych 
w okresie od l października 2006 r. do 30 września 2007 r. przez osoby pełniące funkcje 
publiczne  w jednostkach  organizacyjnych  Miasta  Łodzi  i  w organach  zarządzających 
gminnymi osobami prawnymi. 

42. Zapytania i wolne wnioski. 

43. Zamknięcie sesji. 
 

 


