
                                                                                            Druk BRM nr 203/2013 
 

PORZĄDEK OBRAD  
LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 27 grudnia 2013 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 LXXVI 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. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Krzysztofa Markiewicza 
i p. Marka Dzierżyka na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – 
druk BRM nr 190/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.12.2013 r.). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kierunków działania w zakresie 
aktualizacji „Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009 – 2020” 
– druk BRM nr 133/2013 (materiał rozdany na sesji w dniu 25.09.2013 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2013 rok – druk 383/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 18.12.2013 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 – 
druk nr 384/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.12.2013 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego 
rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta 
Łodzi za 2013 rok – druk nr 385/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
20.12.2013 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi”- 
druk nr 371/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.12.2013 r.). 

12. 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 nr 375/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.12.2013 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia 
szkolenia zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną, 
potwierdzającym znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa 
miejscowego, przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób 
taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego - druk nr 374/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 17.12.2013 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi – druk nr 370/2013 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 10.12.2013 r.). 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia pomiędzy Miastem Łódź, a Uniwersytetem Medycznym w Łodzi 
w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi z Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckim Szpitalem 
Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi - Centralnym Szpitalem Weteranów oraz wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości na cel publiczny - druk nr 307/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 3.12.2013 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terenu działania poradni 
psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Łódź - druk nr 373/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 11.12.2013 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowej na 2013 r. dla samorządowych instytucji kultury, 
dla których organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 381/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 17.12.2013 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. 
Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 204/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.12.2013 r.). 

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

20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi 
w okresie między sesjami. 

21. Zapytania i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie sesji. 
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