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PORZĄDEK OBRAD 
LXVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 21 października 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 LXV 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 w sprawie inicjatyw lokalnych - druk Nr 218/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 6.10.2009 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 223/2009 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 13.10.2009 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 
w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu - druk Nr 224/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 12.10.2009 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok - druk 
Nr 222/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.10.2009 r.) 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 75 - druk 
Nr 219/2009 (materiał doręczony podczas sesji w dniu 9.10.2009 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie „WYBUD” 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi - druk Nr 221/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 13.10.2009 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Łodzi, na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Władysława Jagiełły - druk Nr 220/2009 (projekt 
uchwały doręczony do skrytek w dniu 13.10.2009 r.). 

15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi o analizie oświadczeń 
majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Łodzi do dnia 30 kwietnia br. 
według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. 



16. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi o analizie oświadczeń majątkowych złożonych 
w okresie od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r. przez osoby pełniące funkcje 
publiczne w jednostkach organizacyjnych Miasta Łodzi i w organach zarządzających 
gminnymi osobami prawnymi. 

17. Zapytania i wolne wnioski. 

18. Zamknięcie sesji. 
 


