
          
 

DRUK BRM nr 184/2009 
PORZĄDEK OBRAD 

LXIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 23 września 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 LXIII 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 zmiany nazw oraz 
nadania statutów niektórym instytucjom kultury – druk BRM nr 182/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 8.09.2009 r.). 

9. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie aktualnej sytuacji mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej dla przewlekle chorych w Łodzi przy ul. Ciołkowskiego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 203/2009 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 14.09.2009 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków 
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
2009 rok - druk Nr 202/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 14.09.2009 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na łączną sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Ogrodowej 36-44, stanowiących 
własność Miasta Łodzi - druk Nr 172/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
8.09.2009 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Łódź 
wierzytelności od Aqua Park Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - druk 
Nr 205/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 16.09.2009 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi 
upoważnienia do wystawienia weksla in blanco, stanowiącego zabezpieczenie 
prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie Projektu „Rozbudowa systemu 
informatycznego MODGiK w Łodzi dla poprawienia efektywności pracy administracji 
oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności” o numerze 15/2009 - druk Nr 204/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 15.09.2009 r.). 



 

15. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu – szkoły i biblioteki”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - druk Nr 199/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 15.09.2009 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy I Szpitalu 
Miejskim im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi - druk Nr 151/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 17.08.2009 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy II Szpitalu 
Miejskim im. dr. L. Rydygiera w Łodzi - druk Nr 152/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 17.08.2009 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej czasowego 
zaprzestania działalności Oddziału chorób wewnętrznych „A” III Szpitala Miejskiego 
im. dr. K. Jonschera w Łodzi - druk Nr 200/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
15.09.2009 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej 
Przychodni „Chojny” w Łodzi - druk Nr 201/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
15.09.2009 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu 
pn. „Przedszkolna edukacja wspierająca – bez ryzyka” w ramach Poddziałania 9.1.1 
w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - druk 
Nr 206/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 16.09.2009 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Pomóż Sobie Zdać Maturę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów 
przyrodniczo - matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU” w ramach 
Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013 - druk Nr 207/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
16.09.2009 r.). 

22. Zapytania i wolne wnioski. 

23. Zamknięcie sesji. 
 


