
                       
Druk BRM nr 127/2007 

 
PORZĄDEK OBRAD 

XVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 12 września 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. 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 zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 237/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 4.09.2007). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta Łodzi 
zakazu korzystania w handlu detalicznym i w działalności usługowej z jednorazowych i 
bezpłatnych torebek foliowych – druk BRM Nr 125/2007 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 5.09.2007). 

9. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie upoważnienia  Prezydenta Miasta Łodzi do 
zawarcia porozumienia w sprawie połączenia Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół 
Wyższych w Łodzi „PALMA” z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. 
Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - druk Nr 174/2007 (materiał 
doręczony do skrytek dniu 20.08.2007).  

10. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi - 
druk Nr 229/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 30.08.2007). 

11. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i 
wartości jednego punktu w jednostce budżetowej „Hale Targowe” - druk Nr 230/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 3.09.2007). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź – druk BRM Nr 
123/2007 (materiał doręczony na sesji w dniu 30.08.2007 r. ). 

13. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce 
budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu - druk Nr 231/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 3.09.2007). 

 



 

14. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przepisów 
porządkowych związanych z przewozem osób, zwierząt i rzeczy w środkach komunikacji 
lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - druk Nr 232/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 3.09.2007).  

15. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej - druk Nr 238/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
5.09.2007).  

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 126/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 5.09.2007).  

17. Sprawozdanie za I półrocze z realizacji uchwały Nr LXXV/1452/06 Rady Miejskiej w 
Łodzi z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 - druk Nr 236/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 5.09.2007 r.). 

18. Zapytania i wolne wnioski. 

19. Zamknięcie sesji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


