
Proponowany porządek, posiedzenie nr 63 
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
27 sierpnia 2018 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 2018 rok – druk nr 277/2018. 

      2.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
na lata   2018 – 2040 – druk nr 278/2018. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej   
uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu 
zbiorowego w Łodzi – druk nr 258/2018. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź aneksu do porozumienia 
międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miastu Zgierz wykonywania zadania 
publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę 
oraz  odbioru ścieków – druk nr 274/2018. 

5. 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 Miastu Łódź wykonywania zadania 
publicznego polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę – druk nr 275/2018.  

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego 
z Gminą Brójce w sprawie powierzenia Miastu Łódź wykonywania zadania 
publicznego polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę – druk nr 276/2018. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
skargi p. ………… i p. ………. na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk 
BRM nr 129/2018. 

8. Rozpatrzenie w trybie indywidualnym wniosków mieszkaniowych. 

9. Przyjęcie protokołu nr 62 z dnia 2 lipca 2018 roku. 

10. Sprawy różne i wniesione. 

 
 

  Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Gasik 
                             Data sporządzenia: 23.08.2018 r. 
 

 
 


