
         DRUK BRM nr 101/2010 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LXXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 26 maja 2010 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 LXXXVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

4. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności Pełniącego Funkcję 
Prezydenta Miasta Łodzi w okresie między sesjami. 

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między 
sesjami. 

6. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po przerwie 
obiadowej). 

7. Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Joanny Sznajder na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 94/2010 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 17.05.2010 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora 
Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi – druk BRM nr 97/2010 (materiał 
doręczony podczas sesji w dniu 12.05.2010 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta 
Miasta Łodzi dotyczących zapewnienia nadzoru nad planowaniem i realizacją zadań 
budowlanych, inwestycyjnych i remontowych w pasach drogowych na terenie miasta 
Łodzi – druk BRM nr 99/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.05.2010 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2010 rok - druk nr 102/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
17.05.2010 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Miasta Łodzi lub jego 
jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 
druk nr 76/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 19.05.2010 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy 
Moniuszki 4 - druk nr 104/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.05.2010 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
2010 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk nr 96/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
14.05.2010 r.). 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji 
Projektu demonstracyjnego w ramach Projektu Zintegrowanego 6 Programu Ramowego 
Unii Europejskiej pod tytułem „Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście 
Jutra”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej - druk  
nr 95/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 19.05.2010 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy Łódź pojazdów 
usuniętych z dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi - druk nr 105/2010 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 18.05.2010 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej 
Specjalnej nr 20 dla Słabo Widzących, Niewidomych i Niepełnosprawnych Ruchowo 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi przy ul. Dziewanny 24 
i nadania statutu - druk nr 94/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu                        
17.05.2010 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gier - 
druk nr 100/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.05.2010 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gier - 
druk nr 101/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 18.05.2010 r.). 

20. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XLIV/877/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  
19 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie na rok 2009 - druk nr 103/2010 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
19.05.2010 r.). 

21. Zapytania i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie sesji. 
 

 
 


