
DRUK BRM nr 74/2009  
 

PORZĄDEK OBRAD 
LV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 15 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 LIII i LIV 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 skargi p. Rolanda Glawera na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 59/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
7.04.2009 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia skierowanej do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Pana Andrzeja Gołębowskiego 
na uchwałę Nr XLVII/932/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2008 r. 
w sprawie skargi Pana Andrzeja Gołębowskiego dotyczącej braku reakcji Wydziału 
Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi na nieprzestrzeganie warunków umowy 
dzierżawy zawartej ze Stowarzyszeniem Handlowców „Bałucki Rynek” – druk BRM 
nr 72/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 7.04.2009 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi – druk 
BRM Nr 39/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 19.03.2009 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” 
– druk BRM Nr 40/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 7.04.2009 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w podziale obszaru miasta Łodzi na 
obwody głosowania - druk Nr 59/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
7.04.2009 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Łodzi obwodów 
głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach 
śledczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - druk 
Nr 60/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 7.04.2009 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu kwoty, stanowiącej wartość bonifikaty udzielonej Panu Henrykowi 
Ćwiklińskiemu,  w związku ze sprzedażą na jego rzecz lokalu mieszkalnego nr …, 
usytuowanego w budynku położonym przy ul. ………………. – druk BRM nr 32/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 20.03.2009 r.). 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu kwoty, stanowiącej część wartości bonifikaty udzielonej Pani Stanisławie 
Olborskiej  w związku ze sprzedażą na jej rzecz lokalu mieszkalnego nr ….., 
usytuowanego w budynku położonym przy ul. ………………… – druk BRM nr 33/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 20.03.2009 r.). 

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu kwoty, stanowiącej wartość części bonifikaty udzielonej Państwu Antoninie 
i Romualdowi Lisser w związku ze sprzedażą na ich rzecz lokalu mieszkalnego nr ……, 
usytuowanego w budynku położonym przy ul. ………………… – druk BRM nr 34/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 20.03.2009 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu kwoty, stanowiącej część wartości bonifikaty udzielonej Pani Renacie Włodarskiej 
i Panu Władysławowi Józwa  w związku ze sprzedażą na ich rzecz lokalu mieszkalnego 
nr ….., usytuowanego w budynku położonym przy ul. ……………………….– druk 
BRM nr 35/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 20.03.2009 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą 
– druk BRM nr 60/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.04.2009 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upowszechnienia zasad prawidłowego żywienia 
wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta Łodzi – druk BRM nr 61/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 6.04.2009 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały Stanowisko – apel do Rzecznika Praw Dziecka 
o skoordynowanie prac ustawodawczych mających na celu usystematyzowanie 
postępowania opiekuńczego i karnego wobec nieletnich w Polsce – druk BRM 
nr 65/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 2.03.2009 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały Stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych – druk BRM 
nr 58/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 7.04.2009 r.). 

22. 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 z organami administracji rządowej - druk Nr 52/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 6.04.2009 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2009 rok 
w zadaniach z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - druk Nr 53/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 6.04.2009 r.). 

24. 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.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie zamiany nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Łodzi, na nieruchomość, stanowiącą własność firmy       
TP-KONEPAJAT POLSKA Sp. z o.o. - druk Nr 47/2009 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 6.04.2009 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Północnej 15 - druk 
Nr 34/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 20.03.2009 r.). 



27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 138, 138/140 i 148a, ul. Niciarnianej 3/5, ul. Sępiej 3, 5 i 7-11 oraz                       
ul. Widzewskiej 9, 13-15 i 17 - druk Nr 42/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
27.03.2009 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ulicy Rolniczej 19 – druk Nr 48/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
3.04.2009 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 47     
- druk Nr 49/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 3.04.2009 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień 
z powiatami: łódzkim wschodnim oraz pabianickim - druk Nr 33/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 20.03.2009 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi 
Szkolno - Wychowawczemu nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21 - druk Nr 43/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 6.04.2009 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie I Szpitala 
Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi - druk Nr 44/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 1.04.2009 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kontynuacji udziału Miasta Łodzi w programie 
Zdrowe Miasta Światowej Organizacji Zdrowia - druk Nr 45/2009 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 6.04.2009 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady 
Społecznej przy IV Szpitalu Miejskim im. dr. H. Jordana w Łodzi - druk Nr 46/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 1.04.2009 r.). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu 
pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” w ramach Poddziałania 7.1.1 w ramach 
Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 - druk Nr 51/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 6.04.2009 r.). 

36. 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.). 

37. 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.). 

 

 

 



38. 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 (materiał doręczony do skrytek w dniu 7.04.2009 r.). 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą 
„Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta” - druk Nr 57/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 7.04.2009 r.). 

40. Zapytania i wolne wnioski. 

41. Zamknięcie sesji. 
 
 
 


