
    Druk BRM nr 232/2009 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LXX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 16 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. Przyjęcie protokołu z LXIX 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. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat dalszego udziału Miasta w Łódzkim 
Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie kierunków 
działań w zakresie dalszego uczestnictwa Miasta Łodzi w Łódzkim Regionalnym Parku 
Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. – druk BRM nr 230/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 8.12.2009 r.). 

10. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie misji gospodarczej do Jordanii w dniach 
od 3 do 8 grudnia 2009 r. 

11. 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.). 

12. 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.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych  - druk nr 287/2009 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 8.12.2009 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek dotacji 
przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2009 rok - druk nr 285/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 7.12.2009 r.). 

15. 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.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Łodzi, na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym PGE ŁZE S.A. - 
druk nr 276/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 30.11.2009 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomości będące w użytkowaniu 
wieczystym PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. - druk nr 277/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 30.11.2009 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie zamiany nieruchomości położonej 
w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 106, na nieruchomość położoną w Łodzi przy ulicy 
Telefonicznej 26 - druk nr 283/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu                        
7.12.2009 r.). 

19. 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.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 
na sfinansowanie kosztów działania operatora projektu Łódź Europejska Stolica Kultury 
2016 na okres przekraczający rok budżetowy - druk nr 269/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 24.11.2009 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie 
zorganizowania w 2010 r. w Łodzi zadania własnego Miasta - koncertów Shanghai 
Symphony Orchestra oraz Deutsches Symphonie Orchester Berlin - druk nr 288/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 9.12.2009 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Łódzkiej Spółki 
Infrastrukturalnej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego - druk nr 284/2009 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 9.12.2009 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy 
Hotelowej bez numeru - druk nr 265/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
24.11.2009 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
pn. „Bądź odważny - przełam bariery” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  
Przeciwdziałanie  wykluczeniu i wzmocnienie  sektora ekonomii społecznej, 
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym - druk nr 280/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 9.12.2009 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych w roku 
2009 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk nr 281/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
9.12.2009 r.). 



26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto 
Łódź projektu pn. „First Motion - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego 
poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007 - 2013 wchodzącego w skład 
Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej - druk nr 282/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 9.12.2009 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 - druk nr 271/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 3.12.2009 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010 - druk nr 272/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 3.12.2009 r.). 

29. Sprawozdanie z pracy Doraźnej Komisji ds. Organizacji Ruchu Drogowego Rady 
Miejskiej w Łodzi. 

30. 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.). 

31. Zapytania i wolne wnioski. 

32. Zamknięcie sesji.  

 

 

 

 

 


