
Druk BRM nr 197/2011 
PORZĄDEK OBRAD 

XXIX sesji Rady Miejskiej w Łodzi  
w dniu 28 grudnia 2011 r. 

 

1. Otwarcie sesji  -  wyznaczenie  sekretarzy  -  komunikaty  organizacyjne  -  propozycje 
ograniczeń czasowych wystąpień - propozycje zmian w porządku obrad. 

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

3. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po przerwie 
obiadowej). 

4. Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej). 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Związków Zawodowych działających 
przy Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Sp. z o.o. na działania Prezydenta 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 165/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
22.11.2011 r.) 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia 
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Łódź – 
druk BRM nr 168/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.12.2011 r.). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Łodzi na 2012 rok  
- druk nr 313/2011 (materiał rozdany na sesji w dniu 16.11.2011 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi- druk nr 312/2011 (materiał rozdany na sesji w dniu 16.11.2011 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze 
przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa, udziału do nieruchomości połoŜonej w Łodzi 
przy ul. Moniuszki 5 - druk nr 322/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
6.12.2011 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Łodzi  połoŜonej w Łodzi przy ul. Słupskiej 9/13, na wyodrębnione nieruchomości 
lokalowe stanowiące własność Pana Ignacego Peteckiego, prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą „PETECKI” - druk nr 345/2011 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 13.12.2011 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości 
zabudowanych  stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomość będącą 
w uŜytkowaniu wieczystym PKN ORLEN S.A. wraz z prawem własności budynków 
i budowli - druk nr 346/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 13.12.2011 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowej na 2011 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź - druk nr 350/2011 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 20.12.2011 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry                     
- druk nr 353/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 20.12.2011 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry                      
- druk nr 354/2011 (materiały dostarczone do skrytek w dniu 20.12.2011 r.). 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na realizację projektu 
pn. „Profesjonalny handlowiec” - druk nr 357/2011 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 19.12.2011 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011 - druk nr 320/2011 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.12.2011 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 - druk nr 321/2011 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.12.2011 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów 
społecznych w mieście Łodzi na lata 2011 - 2015” - druk nr 358/2011 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 21.12.2011 r.). 

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

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

21. Zapytania i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie sesji.  
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