
         
DRUK BRM nr 129/2008  

PORZĄDEK OBRAD 
XXXIX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 10 września 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. Przyjęcie protokołu z  XXXVIII 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 ustalenia kierunków działania dla Prezydenta 
Miasta Łodzi w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej oraz transportu drogowego na 
lata 2009 – 2016 – druk BRM nr 126/2008. 

9. Przedstawienie szczegółowej informacji na temat polityki Miasta w sprawie lokalnego 
transportu zbiorowego w Łodzi. 

10. Przedstawienie szczegółowej informacji na temat funkcjonowania Spółki MPK „Łódź”. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Edukacji 
w Łodzi – druk BRM nr 112/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 29.08.2008 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawach nadania statutów 
osiedlom oraz w sprawie przedłużenia kadencji rad osiedli – druk BRM nr 104/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 7.07.2008 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 201/2008 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 1.09.2008 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 
zakładowego oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2008 rok w zakresie 
zadań własnych - druk Nr 202/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu                     
3.09.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży oraz 
przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych 
ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą - druk Nr 209/2008. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Bednarskiej 2a - 
druk Nr 189/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 19.08.2008 r.). 



17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Brzezińskiej 27a -
druk Nr 198/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 2.09.2008 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łódź - druk Nr 180/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 29.08.2008 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia 
wynagrodzenia za inkaso - druk Nr 192/2008  (materiał doręczony do skrytek w dniu 
26.08.2008 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację  projektu pn. 
„URBES – podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania 
i Łodzi do zarządzania metodą  projektową”, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - druk 
Nr 200/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 2.09.2008 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Łodzi, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa - druk 
Nr 199/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 26.08.2008 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej,                       
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Piotrkowskiej 
oraz alei Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki - druk Nr 182/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 26.08.2008 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Brzeźnej, Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej 
i Radwańskiej oraz alei: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza  
i Marszałka Józefa Piłsudskiego - druk Nr 183/2008 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 26.08.2008 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej,                       
gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej 
i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta - druk Nr 184/2008 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 26.08.2008 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie: 
ul. Maratońska, tory PKP, północna granica miasta, granica Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „Nowy Józefów-Srebrna” - druk Nr 196/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 1.09.2008 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Łodzi położonej w rejonie 
ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Wróblewskiego, Skrzywana i Sieradzkiej - 
druk Nr 197/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 2.09.2008 r.). 



27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/568/08 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze 
stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź - druk                       
Nr 203/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu  3.09.2008 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gromadzenia 
dochodów na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oświaty 
i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej prowadzonych przez Miasto Łódź - 
druk Nr  204/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 3.09.2008 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi 
w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej Ekstraklasy 
rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 na stadionie piłkarskim w Łodzi 
przy al. Unii Lubelskiej 2 - druk Nr 205/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu                     
3.09.2008 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, 
podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Łodzi 
w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczów piłki nożnej I Ligi 
rozgrywanych w rundzie jesiennej sezonu 2008/2009 na stadionie piłkarskim w Łodzi 
przy al. marsz. Józefa Piłsudskiego 138 - druk Nr  206/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 3.09.2008 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aktu założycielskiego 
Technikum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi przy 
ul. Ludomira Różyckiego 5 i nadania statutu - druk Nr  207/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu  3.09.2008 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aktu założycielskiego 
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Łodzi przy ul. Ludomira Różyckiego 5 i nadania statutu – druk Nr 208/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 3.09.2008 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Promocji Miasta 
i Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 118/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 26.08.2008 r.). 

34. Zapytania i wolne wnioski. 

35. Zamknięcie sesji. 
 

 
 


