
Druk BRM nr 71/2013 
PORZĄDEK OBRAD 

LXIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 29 maja 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 LXII 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 zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2013 rok – druk nr 158/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
22.05.2013 r.). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 – druk nr 159/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 22.05.2013 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pabianickiej 312                       
- druk nr 150/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.05.2013 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Zgierskiej 27 i 29                       
– druk nr 151/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.05.2013 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 26  – druk nr 152/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.05.2013 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 193 - druk nr 153/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.05.2013 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 9  - druk nr 154/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 21.05.2013 r.). 

13. 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 155/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 21.05.2013 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania – druk nr 156/2013 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 21.05.2013 r.). 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź 
– druk nr 139/2013 wraz z autopoprawką (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
26.04.2013 r., a autopoprawka 14.05.2013 r.)  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 69/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
22.05.2013 r.). 

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

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

19. Zapytania i wolne wnioski. 

20. Zamknięcie sesji. 
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