
         Druk BRM nr 27/2009 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 18 lutego 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 XLIX 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. Hanny i Zdzisława 

Małków na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 5/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 10.02.2009 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Jerzego Brzezińskiego – 
druk BRM nr 6/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 10.02.2009 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Józefa Kapitańczyka na 
działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 14/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 10.02.2009 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Krzysztofa Gelo na 
działanie Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM nr 15/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 10.02.2009 r.). 

12. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi za okres 
od 10 stycznia do 11 grudnia 2008 r. – druk BRM Nr 8/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 6.02.2009 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi na rok 2009 – druk BRM nr 9/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 10.02.2009 r.). 

 
 



14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/880/08 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli zasadności 
i racjonalności wydatkowania środków w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok 
w zadaniu 2112951 - Łódź - Europejska Stolica Kultury 2016 – druk BRM 
Nr 16/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 4.02.2009 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/842/08 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zlecenia Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi przeprowadzenia kontroli zasadności 
dokonania zwiększenia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok 
wydatków w Wydziale Budynków i Lokali o kwotę 2.051.200 zł, 
z przeznaczeniem na realizację nowego zadania gminnego pn. „Zwrot 
nakładów użytecznych poniesionych przez najemców lokali użytkowych” – 
druk BRM Nr 17/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu                    
11.02.2009 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Stanowisko w sprawie planów uruchomienia 
kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Rogoźno – druk BRM Nr 18/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 10.02.2009 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały Stanowisko - apel do Ministra Kultury                    
i Dziedzictwa Narodowego o umieszczenie projektu Specjalna Strefa Sztuki 
w Łodzi na liście projektów podstawowych złożonych w ramach I konkursu 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet XI „Kultura 
i dziedzictwo kulturowe”, Działanie 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu 
infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” – druk BRM                    
nr 25/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.02.2009 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały Stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie zasad informowania mieszkańców o planowanych utrudnieniach 
w ruchu drogowym – druk BRM nr 11/2009 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 11.02.2009 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji                  
ds. Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w  Łodzi – druk BRM 
Nr 21/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 10.02.2009 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi 
w zakresie warunków nabycia przez Miasto Łódź udziałów Aqua Park Łódź 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od Makro 5 Investicije Izgradnja 
Objektov d.o.o. - druk Nr 20/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
11.02.2009 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Odpadami dla Miasta Łodzi – PGO – Łódź” - druk Nr 15/2009 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 4.02.2009 r.). 



22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu potrzeb dla miasta 
Łodzi w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2009 - 
druk Nr 9/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 4.02.2009 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
gimnazjów prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów - 
druk Nr 18/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.02.2009 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej zabudowanej 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mahatmy Gandhiego 14 - druk 
Nr 19/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.02.2009 r.).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
umieszczania reklam na obiektach komunalnych na obszarze miasta Łodzi - 
druk Nr 16/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.02.2009 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 
nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania, użyczania oraz 
oddawania w użytkowanie - druk Nr 11/2009 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 19.01.2009 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie zamiany 
nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, na nieruchomość, 
stanowiącą własność Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi - druk Nr 17/2009 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 10.02.2009 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi 
przy ul. ks. harcmistrza Ignacego Skorupki 10/12 - druk Nr 12/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 20.01.2009 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Andrzeja 
Struga 62 i 64 - druk Nr 13/2009 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
20.01.2009 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie 
IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi - druk Nr 10/2009 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 16.01.2009 r.). 

31. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Łodzi za 
rok 2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.02.2009 r.). 

32. Zapytania i wolne wnioski. 
33. Zamknięcie sesji. 

 


