
            
DRUK BRM nr 102/2007 

 
PORZĄDEK OBRAD 

XVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniach 11 i 12 lipca 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 XIII 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 uznania za bezzasadne wezwania Pana 
Henryka Zielewskiego do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr 
IV/59/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany nazwy 
odcinka ulicy Strykowskiej – druk BRM nr 97/2007 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 3.07.2007 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji Promocji Miasta 
i Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 93/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 15.06.2007 r.). 

10.  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 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Łódź do realizacji 
wieloletniego programu gospodarczego pod nazwą „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków 
w Łodzi II” - druk Nr 151/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 3.07.2007 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu 
rejestrowego na udziałach „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi - druk Nr 145/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 29.06.2007 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2007 rok, w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Łodzi na 
2007 rok w zakresie zadań własnych oraz w zadaniach wykonywanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - druk Nr 148/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 3.07.2007 r.). 

 

 



14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2007 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego - druk Nr 149/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
3.07.2007 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - druk Nr 139/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 26.06.2007 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu w Leśnictwie Miejskim – Łódź - druk Nr 140/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 26.06.2007 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność 
Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego Spółki z o.o., na nieruchomość stanowiącą 
własność Miasta Łodzi oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w 
zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Łódzkiego Przedsiębiorstwa 
Ogrodniczego Spółki z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - 
druk Nr 154/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 29.06.2007 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty 
targowej na terenie miasta Łodzi - druk Nr 114/2007 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 22.05.2007 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia zakazu 
prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone - druk Nr 132/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 18.06.2007 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Miasta Łodzi lub jego 
jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz przyjęcia 
„Programu pomocy de minimis udzielanej podmiotom prowadzącym działalność 
gospodarczą w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych” 
- druk Nr 35/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 8.05.2007 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Wspólnoty 
Kobiet Samotnie Wychowujących Dzieci do uchylenia uchwały Nr IV/67/07 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 
drodze przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Letniskowej 20 
- druk Nr 142/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 3.07.2007 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze 
przetargu, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Gen. Józefa Bema 14a, 16/18 i 
40 - druk Nr 134/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2007 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek dotacji 
przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2007 rok - druk Nr 152/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 3.07.2007 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opinii do projektu 
programu restrukturyzacyjnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o 
nazwie Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty - druk Nr 146/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 3.07.2007 r.). 

 

 



25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 oraz 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 - druk Nr 150/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 29.06.2007 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli 
prowadzonych przez miasto Łódź – druk BRM nr 99/2007.  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” – druk BRM nr 
103/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 4.07.2007 r.).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na jednego 
mieszkańca w jednostkach pomocniczych Miasta Łodzi – osiedlach na 2008 rok  - druk 
Nr 124/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2007 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie warunków do 
osiedlenia się nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów  - druk Nr 147/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 29.06.2007 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Łódzkiego 
Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - druk Nr 
141/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 29.06.2007 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania 
statutu instytucji kultury pod nazwą Fabryka Sztuki w Łodzi - druk Nr 117/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 31.05.2007 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Ofiar Komunizmu  - 
druk Nr 143/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 29.06.2007 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej 
zachodnią część osiedla Romanów wraz z autopoprawką- druk Nr 111/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 1.06.2007 r., autopoprawka w dniu 3.07.2007 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na 
terenie osiedli: Zdrowie-Mania, Złotno, w rejonie ulic: Krzemieniecka, Retkińska, 
Kusocińskiego, Armii Łódź, Brus, Przygraniczna, Spadochroniarzy, Namiotowa, 
Krańcowa, Konstantynowska - druk Nr 125/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
29.06.2007 r.). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na 
terenie osiedli: Zdrowie-Mania, im. Józefa Montwiłła-Mireckiego, w rejonie ulic: 
Srebrzyńska, Wieczność, Siewna, Borowa, do terenu kolejowego - druk Nr 126/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 18.06.2007 r.). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na 
terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: Namiotowa, Krakowska, 
Konstantynowska, Krańcowa - druk Nr 127/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
18.06.2007 r.). 



37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na 
terenie osiedla Złotno, w rejonie ulicy Stare Złotno - druk Nr 128/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 18.06.2007 r.). 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na 
terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: Krzemieniecka, Krakowska, Siewna, 
Wieczność, Srebrzyńska, do terenu kolejowego - druk Nr 129/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 18.06.2007 r.). 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na 
terenie osiedla Zdrowie-Mania, w rejonie ulic: al. Unii Lubelskiej (do terenu kolejowego),                       
al. ks. bp. Władysława Bandurskiego, Krzemieniecka - druk Nr 130/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 18.06.2007 r.). 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park 
kulturowy posiadeł wodno – fabrycznych” wraz z autopoprawką – druk BRM nr 
88/2007 (materiał doręczony radnym w dniu 20.06.2007 r.). 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały 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. Geyera oraz 
placu Reymonta – druk BRM nr 101/2007 (materiał doręczony radnym w dniu 
4.07.2007 r.). 

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi 
dotyczącego obszaru Miasta Łodzi położonego na terenach „Posiadeł wodno – 
fabrycznych K. Scheiblera, L. Grohmana i L. Geyera oraz placu Reymonta – druk BRM 
nr 98/2007 (materiał doręczony  w dniu 3.07.2007 r.). 

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Bł. Anastazego 
Pankiewicza - druk BRM nr 84/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
5.06.2007 r.). 

44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – druk BRM nr 81/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 6.06.2007 r.). 

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy: Aleja Przyjaźni - druk 
BRM nr 72/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 22.05.2007 r.). 

46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Parku Rozrywkowego w Łodzi - 
druk BRM nr 85/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 26.06.2007 r.). 

47. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za 
parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania – druk BRM nr 104/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 4.07.2007 r.). 

48. Sprawozdanie Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi o przebiegu 
i wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi zarządzonych na dzień 
1 czerwca 2007 roku – druk BRM Nr 100/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
3.07.2007 r.). 

49. Zapytania i wolne wnioski. 

50. Zamknięcie sesji.  


	XVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

