
DRUK BRM nr 178/2004 
PORZĄDEK OBRAD 

XLII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 29 grudnia 2004 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 protokółów z XL i XLI 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 (po przerwie obiadowej). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2004 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 266/2004 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 20.12.2004 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2004 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
- druk Nr 269/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 20.12.2004 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które 
w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk Nr 270/2004 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 20.12.2004 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania 
dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym nie zaliczanym do sektora 
finansów publicznych funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi - druk Nr 264/2004 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 14.12.2004 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej 
„Ustronna” - druk Nr 260/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 20.12.2004 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Traktorowej, 
Klaretyńskiej i Kwiatowej - druk Nr 236/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
15.11.2004 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2005 rok - 
druk Nr 238/2004 (materiał odbierany w Zespole ds. Obsługi Sesji od dnia 
10.11.2004 r.). 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie sesji. 

 
 


