
 
DRUK BRM NR 6/2005 

PORZĄDEK OBRAD 

XLIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 19 stycznia 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 XLII 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 skargi p. Stefana Sobonia zamieszkałego 
w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 145a na brak odpowiedzi na pismo skierowane do 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 sierpnia 2004 r. – druk BRM nr 180/2004 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 12.01.2005 r.). 

8. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. – 
druk BRM nr 1/2005. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Łodzi na 2005 rok - druk BRM nr 2/2005. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Stowarzyszenia Odbiorców Dóbr 
Komunalnych Budownictwa Indywidualnego dla m. Łodzi w sprawie utrzymania 
w czystości i porządku chodników na terenie m. Łodzi – druk BRM nr 4/2005. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości 
położonych w Łodzi przy ul. Lumumby 22/26 i ul. Tamka 13 - druk Nr 3/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 11.01.2005 r.). 

12. 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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2005” - 
druk Nr 273/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 4.01.2005 r.). 

13. Prezentacja ekspertyz prawnych i finansowych w sprawie stanowiska dotyczącego strat           
i szkód poniesionych przez miasto Łódź wskutek wybuchu i trwania II wojny światowej    
(w latach 1939-1945) oraz wynikłych z organizacji i funkcjonowania Litzmannstadt Getto 
sporządzonych w wyniku wykonania uchwały Nr XXXVII/619/04 Rady Miejskiej                 
w Łodzi z dnia 6 października 2004 r. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Uproszczonego lokalnego programu 
rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 
2013” - druk Nr 2/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.01.2005 r.). 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Rozwoju 
Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” i upoważnienia Prezydenta do zawarcia 
porozumienia międzygminnego w celu jego realizacji - druk Nr 4/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 12.01.2005 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szpitali Miejskich w Łodzi 
- druk Nr 174/2004 wraz z autopoprawką (materiał doręczony do skrytek w dniu 
21.07.2004 r. a autopoprawka w dniu 12.10.2004 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Łódź-Polesie - druk Nr 263/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
14.12.2004 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji 
w sprawie podziału jednostki pomocniczej Miasta Łodzi – Osiedla Nr 18 – druk BRM 
nr 5/2005. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego z tytułu 
urodzenia dziecka - druk Nr 265/2004 (materiał doręczony podczas sesji w dniu 
15.12.2004 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łodzi 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - druk Nr 5/2004 wraz 
z autopoprawką (materiał doręczony do skrytek w dniu 30.01.2004 r. a autopoprawka 
w dniu 19.03.2004 r.). 

21. Zapytania i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie sesji.  
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