
Druk BRM nr 74/2012 
PORZĄDEK OBRAD 

XL sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 16 maja 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 XXXVIII 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. Ocena stanu sanitarnego miasta Łodzi za rok 2011 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 8.05.2012 r.). 

7. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Łódź (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 8.05.2012 r.). 

8. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat reorganizacji Urzędu Miasta Łodzi oraz 
związanych z nią kosztów.  

9. Prezentacja Sprawozdania z wykonania budŜetu miasta Łodzi za 2011 rok – 
druk nr 144/2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2011 r. – 
31.12.2011 r. - druk nr 145/2011 (materiały odbierane w Zespole ds. Obsługi Sesji Rady 
Miejskiej od dnia 30.03.2012 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budŜetu oraz zmian w budŜecie miasta 
Łodzi na 2012 rok - druk nr 179/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
8.05.2012 r.). 

11. 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 182/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.05.2012 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi – druk nr 183/2012 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 9.05.2012 r.). 

13. 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 Rzeczpospolitej 
Polskiej - druk nr 177/2012 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.05.2012 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu IV Szpitalowi Miejskiemu 
im. dr. Henryka Jordana w Łodzi  - druk nr 180/2012 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 9.05.2012 r.). 

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 181/2012 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 9.05.2012 r.). 
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16. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 7.05.2012 r.). 

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

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

19. Zapytania i wolne wnioski. 

20. Zamknięcie sesji.  

 




