
Druk BRM nr 320a/2019 

 

PORZĄDEK OBRAD 

XVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 27 grudnia 2019 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. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady i z działalności Prezydenta oraz 

Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami (po przerwie obiadowej). 

5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji (po przerwie obiadowej). 

5a Przedstawienie protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady 

Miejskiej w Łodzi kontroli prawidłowości przeprowadzenia sprzedaży 

stanowiących własność Gminy lokali mieszkalnych - druk BRM nr 313/2019. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy 

ulicy Łanowej 4 - druk nr 386/2019. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Łodzi przy 

ulicy Tatrzańskiej 113B - druk nr 387/2019. 

8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2019 rok - druk nr 392/2019 wraz z autopoprawką. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 - 

druk nr 393/2019 wraz z autopoprawką. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2020 rok - 

druk nr 364/2019 wraz z autopoprawką.  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Łodzi na lata 2020-2040 - druk nr 365/2019 wraz z autopoprawką. 

11a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania - druk Nr 394/2019. 

11b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Pieczy Zastępczej 

w Łodzi na lata 2020 – 2022” – druk nr 395/2019. 

11c Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Mieście Łodzi na rok szkolny 2019/2020 – druk nr 396/2019. 

11d Sprawozdanie delegata Miasta w Związku Miast Polskich. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/82634/3446/Ed_p19_396_20191223.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/81043/3446/MOPS_p19_395_20191218.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/81039/3446/MOPS_p19_394_20191218.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/81030/3446/Bd_p19_393_20191217.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/81029/3446/Bd_p19_392_20191217.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/80085/3446/DM_p19_387_20191213.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/80084/3446/DM_p19_386_20191213.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/79554/3446/Bd_p19_365_20191115.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/79553/3446/Bd_p19_364_20191115.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_TW_19/BRM_313_20191224.pdf


12. Sprawy różne, wolne wnioski. 

13. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 


