
    
 

DRUK BRM nr 163/04 
PORZĄDEK OBRAD 

XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 24 listopada 2004 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 protokółu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

4. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności Prezydenta Miasta 
Łodzi 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 nadania imienia Szkole Podstawowej nr 64 
w Łodzi, przy ul. Władysława Anczyca 6 - druk Nr 231/2004 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 4.11.2004 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół Specjalnych 
nr 3 w Łodzi, przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2 - druk Nr 232/2004 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 4.11.2004 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-
Wychowawczemu dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi, przy ul. Dziewanny 24 - druk 
Nr 233/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 4.11.2004 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
lokalizacji lotniska transkontynentalnego między Warszawą a Łodzią – druk BRM 
nr 161/04.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2004 rok 
w zakresie zadań własnych - druk Nr 242/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
15.11.2004 r.). 

12. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca projektu budżetu miasta Łodzi                     
na 2005 rok. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2005 r. - druk Nr 237/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
9.11.2004 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Łodzi - druk Nr 240/2004 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 9.11.2004 r.). 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania 
i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata - druk 
Nr 241/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 9.11.2004 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 
Łodzi – druk BRM nr 162/04. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału 
Konstytucyjnego - druk Nr 245/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.11.2004 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektów planów przychodów 
i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 
i Kartograficznym na 2004 oraz na 2005 rok - druk Nr 243/2004 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 16.11.2004 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
2004 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk Nr 239/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
8.11.2004 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia instytucji kultury: Ośrodka 
Inicjatyw Artystycznych Teatr 77 w Łodzi i Akademickiego Ośrodka Kultury w Łodzi 
oraz utworzenia Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i nadania mu 
statutu - druk Nr 235/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 4.11.2004 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień 
w 2004 roku z powiatami: brzezińskim, kutnowskim, łęczyckim, łódzkim wschodnim oraz 
pabianickim dotyczących realizacji przez miasto Łódź zadania polegającego na 
wydawaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania 
dzieci niewidomych, słabo widzących i z autyzmem, dzieci niesłyszących i słabo 
słyszących oraz na prowadzeniu diagnozy i wydawaniu orzeczeń w sprawie dzieci ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym 
i głębokim - druk Nr 226/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 21.10.2004 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Urzędu Pracy Nr 3 
w Łodzi (w budowie) ul. Kilińskiego 102/102a - druk Nr 221/2004 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 1.10.2004 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych 
za przewozy taksówkami osobowymi oraz stref taryfowych dla taksówek na obszarze 
Miasta Łodzi - druk Nr 76/2004 wraz z autopoprawką (materiał doręczony do skrytek w 
dniu 23.04.2004 r. a autopoprawka w dniu 15.11.2004 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia przepisów 
porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz 
dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi - 
druk Nr 77/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 23.04.2004 r. a autopoprawka 
w dniu 15.11.2004 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Łódź 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Widzewskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi 
i pokrycia ich wkładem niepieniężnym (aportem) - druk Nr 230/2004 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 28.10.2004 r.). 



26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 84 - druk Nr 234/2004 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 8.11.2004 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łodzi 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - druk Nr 5/2004 wraz 
z autopoprawką (materiał doręczony do skrytek w dniu 30.01.2004 r. a autopoprawka 
19.03.2004 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dot. zmian w składach osobowych Komisji 
Rady Miejskiej – druk BRM nr 158/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
19.10.2004 r.). 

29. Zapytania i wolne wnioski. 

30. Zamknięcie sesji. 
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