
 
Proponowany porządek, posiedzenie nr 49 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
16 października 2017 roku 

  Godz. 13.30 sala 106B przy ul. Piotrkowskiej 104.  
 
 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na rok 2017 – 
druk nr 235/2017 z dnia 9 października 2017 r. 

 
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2040 – druk 
nr 236/2017 z dnia 9 października 2017 r. 

 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego 
z Miastem Pabianice, w sprawie powierzenia zadania z zakresu odprowadzania 
i oczyszczania ścieków – druk nr 230/2017 z dnia 6 października 2017 r. 

 
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego 
z Gminą Miastem Zgierz, w sprawie powierzenia zadania z zakresu odprowadzania 
i oczyszczania ścieków – druk nr 231/2017 z dnia 6 października 2017 r. 

 
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego 
z Gminą Konstantynów Łódzki, w sprawie powierzenia zadania z zakresu 
odprowadzania i oczyszczania ścieków – druk nr 229/2017 z dnia 6 października 
2017 r. 

 
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

w  głoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi – druk nr 226/2017 
z dnia 25 września 2017 r. 

 
7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

terminu rozpatrzenia skargi p. …………. – druk BRM 176/2017. 
 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie w trybie indywidualnym wniosków mieszkaniowych.  
 

9. Przyjęcie protokołu nr 48 z dnia 18 września 2017 r. 
 

10. Sprawy różne i wniesione. 
 

 
 
  Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Gasik 
                           Data sporządzenia: 11.10.2017 r. 
 

 
 


