
Druk BRM nr 158/2011 
PORZĄDEK OBRAD 

XXVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi  
w dniu 16 listopada 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. Przyjęcie protokołu z XXV 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 zmieniającej uchwałę Nr XII/160/11 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli w zakresie nieprawidłowości w realizacji 
projektu związanego z modernizacją Grupowej Oczyszczalni Ścieków w latach                    
2004 - 2006 oraz skutków finansowych dla budŜetu miasta Łodzi – 
druk BRM nr 155/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.11.2011 r.). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Łodzi przeprowadzenia kontroli działalności Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie 
realizacji zadań własnych dotyczących ładu przestrzennego – druk BRM nr 156/2011 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.11.2011 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia w latach 2012-2014 moratorium 
dot. opłaty za posiadanie psa – druk BRM nr 114/2011 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 24.08.2011 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/185/11 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Ŝłobkach 
utworzonych przez Miasto Łódź – druk BRM nr 140/2011 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 5.10.2011 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przepisów porządkowych 
związanych z przewozem osób, zwierząt i rzeczy w środkach komunikacji lokalnego 
transportu zbiorowego w Łodzi – druk BRM nr 149/2011 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 19.10.2011 r.). 

11. Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Łodzi na 2012 rok. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi połoŜonej w dolinie 
rzeki Sokołówki, obejmującej rejon Parku Doliny Sokołówki – druk 281/2011 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 27.10.2011 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepienięŜnego (aportu) do „Łódzkiej Spółki 
Infrastrukturalnej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na 
podwyŜszenie kapitału zakładowego - druk nr 285/2011 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 7.11.2011 r.). 
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14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbycia przez Miasto Łódź 
udziałów Zakładów Przemysłu Pasmanteryjnego „LENORA” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością – druk 286/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
8.11.2011 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 
druk 288/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.11.2011 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyraŜenia opinii o lokalizacji kasyna gry – 
druk 289/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.11.2011 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie „Łódzkiego Akademickiego 
Centrum Sportowo – Dydaktycznego – Kampus Politechniki Łódzkiej” – druk 282/2011 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.11.2011 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia 
programu Sztuka bez granic - zapis przemian i poszukiwań do realizacji przez Muzeum 
Historii Miasta Łodzi – druk 278/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
4.11.2011 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały stanowisko Rady Miejskiej 
w Łodzi w sprawie współpracy Miasta Łodzi z  Rubinstein Piano Festival w Łodzi – 
druk 279/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.11.2011 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
dotacji podmiotowej na 2011 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź – druk 302/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
8.11.2011 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Przychodni 
„Dąbrowa” w Łodzi – druk 284/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
8.11.2011 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi 
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 2012” – druk 305/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 8.11.2011 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki 
budŜetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu – druk 296/2011 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 8.11.2011 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu jednostce 
budŜetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu – druk 297/2011 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 8.11.2011 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 grudnia 2012 r. – druk nr 309/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
9.11.2011 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budŜetu oraz zmian w budŜecie miasta 
Łodzi na 2011 rok – druk nr 304/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
7.11.2011 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości – druk nr 300/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
7.11.2011 r.).  
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28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek od 
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – druk nr 301/2011 (materiał dostarczony 
do skrytek w dniu 7.11.2011 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych – druk nr 299/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
7.11.2011 r.).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, 
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty 
– druk nr 298/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 7.11.2011 r.).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Publicznego 
Gimnazjum nr 45 w Łodzi przy ul. Wincentego Kadłubka 33 - druk nr 306/2011 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.11.2011 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji XLVI Liceum 
Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stefana śeromskiego 115 - druk nr 307/2011 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.11.2011 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji LI Liceum 
Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 – 
druk nr 308/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 9.11.2011 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 154/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
8.11.2011 r.).  

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

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

37. Zapytania i wolne wnioski. 

38. Zamknięcie sesji.  
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