
     
          

Druk BRM nr 59/2007 
 

PORZĄDEK OBRAD 
X sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 25 kwietnia 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 protokołów z VIII i IX 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 skargi p. Anny Glawer na działanie Prezydenta 
Miasta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego – druk BRM nr 58/2007.  

9. Sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 13.04.2007 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi – druk 
BRM nr 46/2007 (materiał do odbioru w Zespole Sesji pok. 140A od dnia 19 kwietnia 
2007 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – druk nr 77/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 16.04.2007 r.).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletnich Programów 
Inwestycyjnych Miasta Łodzi - druk nr 80/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.04.2007 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków 
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 
rok - druk nr 78/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.04.2007 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do 
podpisania porozumienia na współfinansowanie kosztów XIX edycji Łódzkich Spotkań 
Baletowych, realizowanych wspólnie z Województwem Łódzkim w zakresie zadań 
własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego - druk nr 79/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.04.2007 r.). 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - druk nr 70/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 16.04.2007 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi – druk BRM                       
nr 39/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 27.03.2007 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki 
mieszkaniowej – druk nr 74/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.04.2007 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi – 
druk nr 81/2007. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi - druk nr 65/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 16.04.2007 r.) 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów 
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - druk Nr 72/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 18.04.2007 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym - druk nr 73/2007 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 18.04.2007 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Smugowej 21/23  - 
druk nr 66/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 5.04.2007 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców 
Kaniowskich 41 - druk nr 76/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.04.2007 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 98a - 
druk nr 75/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.04.2007 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego Łódź-Bałuty - druk nr 69/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
6.04.2007 r.). 

26. Zapytania i wolne wnioski. 

27. Zamknięcie sesji.  
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