
Druk BRM nr 169a/2012 
PORZĄDEK OBRAD 

LI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 7 listopada 2012 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 L 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). 

5a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania skargi p. Iwony Rutkowskiej na 
działanie Prezydenta Miasta Łodzi za bezzasadną – druk BRM nr 168/2012. 

5b. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat harmonogramu inwestycji pn. „Przebudowa 
Dworca Fabrycznego wraz z budową węzła multimodalnego”. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budŜetu 
Miasta Łodzi na 2012 rok i zmian budŜetu oraz zmian w budŜecie Miasta Łodzi na 
2012 rok - druk  nr 411/2012 wraz z autopoprawkami (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 30.10.2012 r.). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Łodzi - druk nr 412/2012 wraz z autopoprawką (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 30.10.2012 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości - druk nr 399/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
22.10.2012 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych - druk nr 400/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
22.10.2012 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie 
i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2013 roku  - 
druk nr 394/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 22.10.2012 r.). 

11. Prezentacja projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej 
przestrzennego rozwoju 2020+ - druk nr 406/2012 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 30.10.2012 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu pn. 
„ENTER.HUB-European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and 
their Urban Benefits” - druk nr 413/2012 wraz z autopoprawką (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 30.10.2012 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu pn. 
„INNOVA: sustainable business growth based on innovation and knowledge” – 
druk nr 414/2012 wraz z autopoprawką (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
30.10.2012 r.). 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 407/2012 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 30.10.2012 r.)     zdjęty   z   porządku   obrad  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze 
przetargu nieruchomości, połoŜonych w Łodzi przy ul. Bema 62A i 70  – 
druk nr 395/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 16.10.2012 r.)                    
zdjęty   z   porządku   obrad 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze 
przetargu nieruchomości połoŜonych w Łodzi przy ul. Zdrowie 6 i 8 – druk nr 403/2012 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 26.10.2012 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ w drodze 
przetargu nieruchomości połoŜonej w Łodzi przy ul. śelaznej 12 - druk nr 404/2012 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 26.10.2012 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania regulaminu 
StraŜy Miejskiej w Łodzi - druk nr 384/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
18.10.2012 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 
zawarcie porozumień z powiatami: łódzkim wschodnim oraz pabianickim – 
druk nr 408/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 30.10.2012 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta Łodzi” - druk nr 409/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
30.10.2012 r.). 

20a. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu pn. 
„Trampolina – przedszkole drogą do sukcesu” – druk nr 418/2012. 

20b. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu pn. 
„Przedszkole szansą na lepsze dorastanie” – druk nr 417/2012. 

20c. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyraŜenia zgody na 
realizację projektu pn. „Przedszkole dla malucha” – druk nr 419/2012. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 - druk nr 401/2012 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 29.10.2012 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2013 - druk nr 402/2012 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 29.10.2012 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny 
w Mieście Łodzi na lata 2012-2014” - druk nr 397/2012 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 23.10.2012 r.)   zdjęty   z   porządku   obrad 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Łodzi, na nieruchomość stanowiącą własność Cegal Cecylia Gawlik, Kazimierz 
Gawlik, Artur Gawlik, Marek Gawlik spółki jawnej - druk nr 410/2012 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 30.10.2012 r.). 
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25. Sprawozdanie Komisji Wyborczej MłodzieŜowej Rady Miejskiej w Łodzi z przebiegu 
i wyników wyborów do MłodzieŜowej Rady Miejskiej IV kadencji 2012-2014. 

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

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

28. Zapytania i wolne wnioski. 

29. Zamknięcie sesji. 

 

 
 
 


