
Druk BRM nr 94/2012 
PORZĄDEK OBRAD 

XLII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 20 czerwca 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  XLI 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. Sprawozdanie z wykonania budŜetu Miasta Łodzi za rok 2011 - druk nr 144/2012 
(odbiór materiału od 30.03.2012 r. w Zespole ds. Obsługi Sesji Rady Miejskiej). 

 

7. Sprawozdanie finansowe miasta Łodzi za okres 1.01.2011 r. – 31.12.2011 r. – wraz 
z opinią biegłego rewidenta (materiał dostarczony do skrytek w dniu 28.05.2012 r.). 

 

8. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2011 r. – 31.12.2011 r. – 
druk nr 145/2012 (odbiór materiału od 30.03.2012 r. w Zespole ds. Obsługi Sesji Rady 
Miejskiej). 

 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania 
budŜetu miasta Łodzi za 2011 rok i sprawozdania finansowego za 2011 rok – 
druk BRM nr 89/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 5.06.2012 r.). 

 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za 
2011 rok - druk BRM nr 90/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 5.06.2012 r.). 

 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Wyborczej MłodzieŜowej 
Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 92/2012 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 12.06.2012 r.). 

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Statut MłodzieŜowej Rady Miejskiej w Łodzi 
– druk BRM nr 93/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 12.06.2012 r.).  

 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze 
przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa, nieruchomości leśnej, połoŜonej w Łodzi przy 
ul. Romanowskiej bez numeru – druk nr 223/2012 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 4.06.2012 r.). 

 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia LVII Liceum Ogólnokształcącego 
Specjalnego dla MłodzieŜy Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21 – druk nr 226/2012 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 11.06.2012 r.). 

 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia LVIII Liceum Ogólnokształcącego 
Specjalnego dla Dorosłych Niesłyszących i Słabo Słyszących w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21 – druk nr 227/2012 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 11.06.2012 r.). 
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16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na przekazanie w drodze 
darowizny prawa własności nieruchomości zabudowanej połoŜonej w Łodzi przy 
ul. Północnej bez numeru na rzecz Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów 
Rzeczypospolitej Polskiej 21 – druk nr 177/2012 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 8.05.2012 r.). 

 

17. Prezentacja projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+ - 
druk nr 228/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 11.06.2012 r.). 

 

18. Prezentacja projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012 – 2016 – 
druk nr 229/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 11.06.2012 r.). 

 

19. Prezentacja projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi – druk nr 230/2012 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 11.06.2012 r.). 

 

20. Prezentacja projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaŜy, 
na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych 
domami jednorodzinnymi i garaŜami, stanowiących własność Gminy Łódź – 
druk nr 231/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 11.06.2012 r.). 

 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarczego 
gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Łodzi” do roku 2033 – druk nr 210/2012 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 28.05.2012 r.). 

 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia przez Miasto 
Łódź do realizacji wieloletniego programu gospodarczego pod nazwą „Wodociągi 
i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II” – druk nr 213/2012 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 30.05.2012 r.). 

 

23. Sprawozdanie z działalności delegata w Związku Miast Polskich. 

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

25. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między 
sesjami. 

26. Zapytania i wolne wnioski. 

27. Zamknięcie sesji.  
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