
         Druk BRM nr 85/2009 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 29 kwietnia 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 LV 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2008 - druk nr 39/2009 
(materiał był odbierany w Zespole ds. Obsługi Sesji Rady Miejskiej od dnia                  
20.04.2009 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium za rok 2008 dla Prezydenta 
Miasta Łodzi – druk BRM nr 78/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu              
22.04.2009 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Łodzi - druk 
BRM nr 79/2009 wraz z autopoprawką (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu                        
8.04.2009 r., autopoprawka w dniu 20.04.2009 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia miejsca, w którym organizowanie 
zgromadzeń publicznych nie wymaga zawiadomienia Prezydenta Miasta Łodzi – druk 
BRM nr 45/2009 wraz z autopoprawką (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 
11.03.2009 r., autopoprawka rozdana na sesji w dniu 15.04.2009 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie budowy 
parkingów w Łodzi – druk BRM nr 71/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
8.04.2009 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie kierunków 
działań w zakresie wspólnej realizacji Centrum Festiwalowego na obszarze objętym 
Programem Nowego Centrum Łodzi - druk nr 58/2009 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 7.04.2009 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Miasto 
Łódź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Miejska Arena Kultury 
i Sportu”, określenia zasad objęcia udziałów w kapitale zakładowym „Miejskiej Areny 
Kultury i Sportu” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 54/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 7.04.2009 r.). 

 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia 
przez Miasto Łódź udziałów w Aqua Park Łódź Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
należących do Makro 5 Investicije Izgradnja Objektov d.o.o. - druk nr 55/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 7.04.2009 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad obejmowania udziałów przez 
Miasto Łódź w zamian za wnoszenie wkładów pieniężnych do Aqua Park Łódź Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału własnego, 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2009 rok i w sprawie 
zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych - druk 
nr 56/2009 wraz z autopoprawką (projekt uchwały doręczony do skrytek w dniu 
7.04.2009 r., autopoprawka w dniu 14.04.2009 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2009 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 73/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 21.04.2009 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi i nadania statutu jednostce - druk nr 61/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 16.04.2009 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Uproszczonego 
lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych 
Łodzi na lata 2004-2013” - druk nr 69/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
22.04.2009 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. Organizacji 
Ruchu Drogowego Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 82/2009 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 22.04.2009 r.). 

21. Zapytania i wolne wnioski. 

22. Zamknięcie sesji. 
 
 
 

 


