
Druk BRM nr 242/2009 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LXXII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 30 grudnia 2009 r. 
 
 
 

1. Otwarcie sesji  -  wyznaczenie  sekretarzy  -  komunikaty  organizacyjne  -  propozycje 
ograniczeń czasowych wystąpień - propozycje zmian w porządku obrad. 

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

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

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

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

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Anny Ziarkowskiej na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 234/2009 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 22.12.2009 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie udziału 
w referendum lokalnym wyznaczonym na dzień 17 stycznia 2010 roku dotyczącym 
odwołania Prezydenta Miasta Łodzi przed upływem kadencji – druk BRM nr 227/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 4.12.2009 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  ustalenia kierunków działania dla Prezydenta 
Miasta dotyczących opracowania programu wsparcia działań związanych 
z zagospodarowaniem terenów przy budynkach na terenie Miasta Łodzi – druk BRM 
nr 231/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 9.12.2009 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za park gminny terenu położonego 
w rejonie ulic: Al. Politechniki, Pięknej, Rejtana i Felsztyńskiego i nadania mu nazwy – 
druk BRM nr 228/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 7.12.2009 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które 
w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 300/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 21.12.2009 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu dla Centrum Festiwalowo – 
Kongresowego Camerimage Łódź Center - druk nr 289/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 9.12.2009 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
budynków lub ich części, w których wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie, 
wykonano remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielenia pomocy 
de minimis - druk nr 254/2009 wraz z autopoprawkami (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 25.11.2009 r.). 

 



14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 
2010” – druk nr 270/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 3.12.2009 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 7 
w Łodzi przy ul. Wiosennej 1 - druk nr 291/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
15.12.2009 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumień z powiatami: łódzkim wschodnim oraz pabianickim - druk 
nr 292/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 15.12.2009 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez 
wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy 
Środkowej, wchodzącego w skład Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na 
okres przekraczający rok budżetowy - druk nr 294/2009 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 14.12.2009 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej czasowego 
zaprzestania działalności Oddziału Klinicznego Neurologicznego z pododdziałem chorób 
układu pozapiramidowego oraz Oddziału udarowego III Szpitala Miejskiego 
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 298/2009 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 22.12.2009 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej czasowego 
zaprzestania działalności Oddziału chorób wewnętrznych i kardiologii w części 
dotyczącej chorób wewnętrznych III Szpitala Miejskiego im. dr. Karola Jonschera 
w Łodzi - druk nr 299/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 22.12.2009 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Organizacji 
Ruchu Drogowego Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 224/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 27.11.2009 r.). 

21. Zapytania i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie sesji. 

 
 
 


