
     
         

DRUK BRM nr 83/2005 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 26 października 2005 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 protokółu z LV sesji Rady Miejskiej w Łodzi.  

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

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

6. Interpelacje i zapytania pisemne radnych (po przerwie obiadowej). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia p. Elżbiety Zakrockiej z listy nr 3 
w okręgu wyborczym nr 5 w miejsce radnego, którego mandat wygasł – druk BRM 
nr 80/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 19.10.2005 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia p. Jerzego Domagalskiego z listy 
nr 11 w okręgu wyborczym nr 1 w miejsce radnego, którego mandat wygasł – druk BRM 
nr 81/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 19.10.2005 r.). 

9. Ślubowanie radnych. 

10. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. 

11. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie p. Lidii Fido z funkcji wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 84/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
19.10.2005 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” 
– druk BRM nr 76/2005 (materiał do odbioru w Zespole ds. Obsługi Sesji Rady 
Miejskiej pok. 140A od dnia 19.10.2005 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Doroty Amroszkiewicz na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 71/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
13.10.2005 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Pawła Płóciennika na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji 
polegającej na zlokalizowaniu kiosku handlowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 303 – 
druk BRM nr 72/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.10.2005 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - druk Nr 299/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 17.10.2005 r.). 



16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok 
w zadaniach z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - druk Nr 300/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 17.10.2005 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 301/2005 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 17.10.2005 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
2005 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk Nr 297/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
10.10.2005 r.). 

19. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych składanych 
przez radnych Rady Miejskiej w Łodzi za rok 2004. 

20. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o analizie oświadczeń majątkowych złożonych  
w 2005 r. przez osoby pełniące funkcje publiczne w jednostkach organizacyjnych Miasta 
Łodzi i w organach zarządzających gminnymi osobami prawnymi. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi - druk 
Nr 177/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.08.2005 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia Łódzkiego Zakładu Usług 
Komunalnych oraz Zakładu Energetyki Cieplnej „Ustronna” w Łodzi - druk Nr 267/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 17.10.2005 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia Łódzkiej Spółce 
Infrastrukturalnej Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością składników majątkowych 
infrastruktury wodno – kanalizacyjnej Miasta Łodzi - druk Nr 302/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 19.10.2005 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 
niepieniężnego (aportu) do „Zakładu Drogownictwa i Inżynierii” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością - druk Nr 290/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
4.10.2005 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi” - druk Nr 294/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
5.10.2005 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
Centralnemu Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - druk Nr 269/2005 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 5.10.2005 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum 
Kinematografii w Łodzi - druk Nr 270/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
5.10.2005 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum 
Miasta Łodzi - druk Nr 271/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 5.10.2005 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych 
za przewozy taksówkami osobowymi oraz stref taryfowych dla taksówek na obszarze 
Miasta Łodzi - druk BRM nr 63/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
29.08.2005 r.). 



30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia przepisów 
porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz 
dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi - 
druk BRM nr 64/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 29.08.2005 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady 
Miejskiej. 

32. Zapytania i wolne wnioski. 

33. Zamknięcie sesji.  
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