
       
Druk BRM nr 168/2008 

 
PORZĄDEK OBRAD 

XLIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 19 listopada 2008 r. 

 
 

1. Otwarcie sesji - wyznaczenie sekretarzy - komunikaty organizacyjne - propozycje 
ograniczeń czasowych wystąpień - propozycje zmian w porządku obrad.  

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

3. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności Prezydenta Miasta 
Łodzi w okresie między sesjami.  

4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między 
sesjami. 

5. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po przerwie 
obiadowej). 

6. Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej).  

7. Prezentacja postępu w realizacji projektu Unii Europejskiej „SWITCH” – 
Zintegrowane Zarządzanie Zasobami Wodnymi dla Miasta Przyszłości”. 

8. Rozpatrzenie projektu w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi 
na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 271/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 12.11.2008 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2008 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego – druk nr 272/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
12.11.2008 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk BRM 
nr 160/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.11.2008 r.). 

11. Prezentacja projektu budżetu Miasta Łodzi na rok 2009.  

12. Rozpatrzenie projektu w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia 
zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty - druk 
Nr 265/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 7.11.2008 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych - druk Nr 266/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
7.11.2008 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości - druk Nr 267/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
7.11.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania 
lokalami użytkowymi - druk Nr 262/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
28.10.2008 r.). 



16. Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie umieszczania reklam na 
obiektach komunalnych na obszarze miasta Łodzi - druk Nr 270/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 7.11.2008 r.). 

17. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie przebiegu drogi łączącej miasto Łódź 
z planowanym skrzyżowaniem autostrad A1 i A2. 

18. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na rok 2009 - druk Nr 268/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 7.11.2008 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 - druk Nr 269/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 6.11.2008 r.). 

20.  Zapytania i wolne wnioski. 

21. Zamknięcie sesji. 

 
 

 
 

 


