
Druk BRM nr 28/2014 
PORZĄDEK OBRAD  

LXXXI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 5 marca 2014 r. 

 
1. Otwarcie sesji - wyznaczenie sekretarzy - komunikaty organizacyjne – propozycje 

ograniczeń czasowych wystąpień – propozycje zmian w porządku obrad. 

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

3. Przyjęcie protokołu z LXXX sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

4. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po przerwie 
obiadowej). 

5. Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej). 

6. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat wyników kontroli przeprowadzonej przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie sytuacji dzieci w rodzinach znajdujących 
się pod opieką MOPS. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/1268/13 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji XXXV Liceum 
Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stanisława Staszica 1/3 – druk BRM nr 11/2014 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 10.02.2014 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/1267/13 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji XXX Liceum 
Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Obornickiej 11/13 – druk BRM nr 12/2014 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 10.02.2014 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie pokrycia przez Miasto Łódź 
kosztów ponadnormatywnej służby obchodowej i patrolowej wykonywanej przez 
policjantów – druk BRM nr 23/2014 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
26.02.2014 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2014 rok - druk nr 35/2014 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
25.02.2014 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031 – druk nr 36/2014 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 25.02.2014 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie nadania statutu III Szpitalowi Miejskiemu 
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 37/2014 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 25.02.2014 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
nr 2 w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 2 i nadania statutu – druk nr 30/2014 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 21.02.2014 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
pn. „Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych poprzez CLIL 
z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT ” - druk nr 33/2014 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 24.02.2014 r.). 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Integracja przemysłu i edukacji – szansą dla absolwentów szkół zawodowych” – 
druk nr 34/2014 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 24.02.2014 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na rok 2014” – 
druk nr 38/2014 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 26.02.2014 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – 
druk nr 31/2014 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 24.02.2014 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kierunków 
działania Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie przygotowania projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w Łodzi na lata 2014-2020 - druk nr 32/2014 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 24.02.2014 r.). 

19. Sprawozdanie z zaawansowania prac planistycznych i realizacji harmonogramu 
sporządzania planów miejscowych na dzień 30 września 2013 r. – druk nr 316/2013. 

20. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji Rady Miejskiej w Łodzi za rok 2013. 

21. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2014. 

22. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności Prezydenta 
Miasta Łodzi w okresie między sesjami. 

23. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łodzi w okresie między 
sesjami. 

24. Zapytania i wolne wnioski. 

25. Zamknięcie sesji. 
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