
        
 

 
Druk BRM nr 225/2009 

 
PORZĄDEK OBRAD 

LXIX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 2 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 LXVIII 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 188/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 14.10.2009 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel do Prezydenta Miasta Łodzi o podjęcie 
niezwłocznych działań związanych z ubieganiem się o sfinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
zajęć dodatkowych służących rozwijaniu umiejętności w zakresie podstaw czytania 
i pisania, realizowanych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Łódź – druk BRM nr 221/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 25.11.2009 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
budynków, w których wykonano remont elewacji oraz udzielenia pomocy de minimis – 
druk BRM nr 214/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.11.2009 r.). 

11. 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 autopoprawką (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 25.11.2009 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych oraz w zadaniach wykonywanych na 
podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - druk 
nr 266/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 24.11.2009 r.). 



13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 268/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 24.11.2009 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawki dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji” - druk nr 258/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 10.11.2009 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 grudnia 2010 r. - druk nr 263/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
20.11.2009 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości - druk nr 259/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.11.2009 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, 
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty 
- druk nr 260/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.11.2009 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 
Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi - druk nr 264/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 24.11.2009 r.). 

19. 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 25.11.2009 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania 
statutu instytucji kultury pod nazwą Fabryka Sztuki w Łodzi - druk nr 267/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 25.11.2009 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Łodzi przy ul. Augustów bez 
numeru - druk nr 261/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 20.11.2009 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy 
ulicy Helenówek 3/5 - druk nr 262/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
20.11.2009 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 
25.11.2009 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawach nadania statutów 
osiedlom oraz w sprawie przedłużenia funkcjonowania rad osiedli – druk BRM 
nr 222/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 25.11.2009 r.). 

25. 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 25.11.2009 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia parkowi położonemu w rejonie 
ulic: Oleńki Bilewiczówny, Alei Hetmańskiej, Juranda ze Spychowa i Maćka z Bogdańca 
– druk BRM nr 223/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 25.11.2009 r.). 



27. Zapytania i wolne wnioski. 

28. Zamknięcie sesji.  


