
Proponowany porządek, posiedzenie nr 40 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
20 lutego 2017 roku 

godz. 13:30 sala 106 B przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi 
 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 22/2017.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 
2017 – 2040 – druk nr 23/2017. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji Projektu nr 1 pn. ”Gospodarka ściekowa, 
faza III” w ramach programu pn.” System odwodnienia Miasta” oraz upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi do złożenia wniosku o dofinansowanie – druk nr 24/2017. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie  
wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji Projektu nr 2 pn. ”Odwodnienie Miasta” 
w ramach programu pn.” System odwodnienia Miasta” oraz upoważnienia Prezydenta 
Miasta Łodzi do złożenia wniosku o dofinansowanie – druk nr 25/2017. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców, 
samodzielnych lokali mieszkalnych i garaży oraz nieruchomości zabudowanych 
domami jednorodzinnymi – druk nr 366/2016. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi p. …………. na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 17/2017. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie termu rozpatrzenia 
skargi …………. na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 18/2017. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie w trybie indywidualnym wniosków mieszkaniowych.  

9. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji w roku 2016. 

10. Przyjęcie Planu pracy na rok 2017. 

11. Przyjęcie protokołu nr 39 z dnia 9 stycznia 2017 r. 

12. Sprawy różne i wniesione. 
 

 
   Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Gasik 
                             Data sporządzenia: 16.02.2017 r. 
 

 
 


