
DRUK BRM nr 19/2015 
PORZĄDEK OBRAD  

VI /nadzwyczajnej/ sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 30 stycznia 2015 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 poprzedniej 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.  Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności Prezydenta 
Miasta Łodzi w okresie między sesjami. 

7. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w okresie 
między sesjami. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami 
komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne - druk nr 15/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
27.01.2015 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, 
lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 
druk nr 16/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.01.2015 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 17/2015 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 27.01.2015 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 18/2015 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 27.01.2015 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości - druk nr 20/2015 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
27.01.2015 r.). 

13. Zapytania i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_15
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=10770#p15_16
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