
DRUK BRM nr 133/2007 
PORZĄDEK OBRAD 

XIX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 3 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 protokółów z XVII i XVIII 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 w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta 
Łodzi” – druk BRM nr 132/2007 (materiał do odbioru w Zespole ds. Obsługi Sesji Rady 
Miejskiej – pok. 140A od dnia 28.09.2007). 

9. Informacja na temat realizacji uchwały Nr XVII/352/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
30 sierpnia 2007 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi 
kontroli inwestycji budowy hali wielofunkcyjnej przy al. Unii. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 246/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 21.09.2007). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Łodzi na nieruchomości stanowiące własność Zakładu Energetycznego Łódź-
Teren S.A. - druk Nr 244/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 25.09.2007). 
 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały - stanowisko w sprawie zamiany nieruchomości, 
stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomości lokalowe, stanowiące własność 
MR2 Spółka z o.o. - druk Nr 249/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
26.09.2007). 

 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność 

osób fizycznych, położonych w Łodzi przy ul. Prądzyńskiego 167 i 173 - druk Nr 
250/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 26.09.2007). 

 
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej o nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty - druk 
Nr 247/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 26.09.2007). 

 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na działce nr 120/46 w obrębie W-37 położonej przy 
ul. Zakładowej 97/97B w Łodzi - druk Nr 248/2007 (materiał doręczony do skrytek w 
dniu 26.09.2007). 

 
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Łodzi kontroli prawidłowości przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 137 w Łodzi – druk BRM nr 129/2007 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 10.09.2007).  

 
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji do oceny działań 

podjętych w celu przyznania Łodzi organizacji Mistrzostw Europy EURO 2012 – druk 
BRM nr 62/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 21.05.2007). 

 
18. Zapytania i wolne wnioski. 
 
19. Zamknięcie sesji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


