
Druk BRM nr 8/2010 
PORZĄDEK OBRAD 

LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 27 stycznia 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 LXXIV /nadzwyczajnej/ sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

4. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności 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 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - druk BRM nr 218/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 7.01.2010 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2010 rok– 
druk nr 237/2009 wraz z autopoprawkami (materiał odbierany w Zespole ds. Obsługi 
Sesji od dnia 10.11.2009 r., autopoprawka nr 2 od dnia 18.01.2010 r., autopoprawka nr 1 
doręczona do skrytek w dniu 18.12.2009 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów 
bankowych na rynku krajowym i zagranicznym – druk nr 10/2010 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 18.01.2010 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów 
budżetowych na 2010 rok - druk nr 1/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
18.01.2010 r.).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Drogownictwa 
i Inżynierii Sp. z o.o. realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej – druk 
nr 286/2009 (materiał rozdany przed sesją w dniu 20.01.2010 r.) 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy al. Tadeusza 
Kościuszki 14 - druk nr 2/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.01.2010 r.).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Łodzi przy ulicy Maratońskiej 
bez numeru - druk nr 3/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.01.2010 r.). 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Starorudzkiej 19a - druk 
nr 4/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.01.2010 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Miejskiej 
Przychodni „Chrobry” w Łodzi - druk nr 6/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
19.01.2010 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie Miasta Łodzi - druk nr 7/2010 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 19.01.2010 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
sprzedaży, na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości 
zabudowanych domami jednorodzinnymi i garażami, stanowiących własność Gminy Łódź 
- druk nr 8/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.01.2010 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży oraz 
przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych 
ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową - druk  
nr 9/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.01.2010 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do 
wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej 
w 2010 r. - druk nr 11/2010 (materiał doręczony do skrytek w dniu 20.01.2010 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc 
w formie posiłków przyznaną w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” w latach 2010-2013 - druk nr 12/2010 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 20.01.2010 r.). 

22. Zapytania i wolne wnioski. 

23. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


