
      
DRUK BRM nr 104/2005 

PORZĄDEK OBRAD 
LIX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 7 grudnia 2005 r. 
 
 
 

1. Otwarcie sesji - wyznaczenie sekretarzy - 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. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po przerwie 
obiadowej). 

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

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 333/2005 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 25.11.2005 r.). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2005 rok 
w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - druk 
Nr 334/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 25.11.2005 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Miasto Łódź - druk Nr 303/2005 wraz z autopoprawką (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 19.10.2005 r., a autopoprawką w dniu 23.11.2005 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania - druk Nr 327/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
22.11.2005 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
2005 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk Nr 330/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
25.11.2005 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania Radnego do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku – druk BRM nr 102/2005 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 30.11.2005 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości 
położonej w Łodzi przy Alei Marszałka J. Piłsudskiego 138 - druk nr 336/05(materiał 
doręczony do skrytek w dniu 29.11.2005 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 169/171 - druk Nr 326/2005 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 21.11.2005 r.). 



14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Dowborczyków 7 - 
druk Nr 332/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 29.11.2005 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Prezydenta Miasta 
Łodzi do podpisania umowy o dofinansowanie Działania 2 projektu pn. „Partnerstwo na 
Rzecz Rozwoju EMPATIA – Lokalna solidarność na rzecz równych szans” oraz do 
udzielenia przez Miasto Łódź zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy - druk 
Nr 335/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 25.11.2005 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi. 

17. Zapytania i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie sesji.  
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