
       
Druk BRM nr 124/2008 

 
PORZĄDEK OBRAD 

XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 27 sierpnia 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 protokołów z XXXVI i XXXVII 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. Przedstawienie protokołu kontroli działalności Prezydenta Miasta Łodzi oraz podległych 
mu jednostek organizacyjnych wykonujących uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia 
Prezydenta Miasta, prowadzących sprawy z zakresu działania Wydziału Geodezji, 
Katastru i Inwentaryzacji – druk BRM nr 76/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
29.07.2008 r.). 

9. Przedstawienie protokołu kontroli działalności Prezydenta Miasta Łodzi oraz podległych 
mu jednostek organizacyjnych wykonujących uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia 
Prezydenta Miasta, prowadzących sprawy z zakresu działania Wydziału Gospodarki 
Komunalnej UMŁ – druk BRM nr 89/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
19.08.2008 r.). 

10. Przedstawienie protokołu kontroli działalności Prezydenta Miasta Łodzi oraz podległych 
mu jednostek organizacyjnych wykonujących uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia 
Prezydenta Miasta, prowadzących sprawy z zakresu działania Biura Partnerstwa                        
i Funduszy w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.– druk BRM 
nr 106/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 19.08.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie                      
w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jachowicza 1 – 
druk BRM nr 94/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.06.2008 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Łodzi – druk 
BRM nr 50/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.04.2008 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 186/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 18.08.2008 r.). 

 



14. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2008 rok w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej oraz w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywanych 
przez powiat - druk nr 191/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 20.08.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej 
w rejonie ulic: Pabianickiej, Chocianowickiej i Łaskowice oraz ulicy bez nazwy, będącej 
przedłużeniem ulicy Rypułtowickiej w Pabianicach i południowej granicy miasta - druk 
nr 176/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 21.07.2008 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie ustalenia kwoty przypadającej na 1 mieszkańca 
w jednostkach pomocniczych Miasta Łodzi – osiedlach na 2009 rok - druk nr 173/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 10.07.2008 r.). 

17.  Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry  - 
druk Nr 181/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.08.2008 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie likwidacji Technikum Elektrycznego 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 16 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55 - druk nr 
174/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.07.2008 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 16 w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55 - druk nr 179/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 29.07.2008 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75 i nadania 
statutu - druk nr 187/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 19.08.2008 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-
Administracyjnemu Szkół w Łodzi przy ul. Mikołaja Kopernika 36 – druk nr 190/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 20.08.2008 r.). 

22.  Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
Leśnictwu Miejskiemu – Łódź - druk nr 175/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
10.07.2008 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
i wartości jednego punktu w Zarządzie Dróg i Transportu - druk nr 185/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 18.08.2008 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek dotacji 
przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2008 rok - druk nr 188/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 19.08.2008 r.). 

25. Sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji ds. Sportu i Rekreacji  Rady Miejskiej w Łodzi za 
okres 14 styczeń 2008 r. – 25 sierpnia 2008 r. – druk BRM nr 119/2008. 

26. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie odwołania Doraźnej Komisji ds. Sportu 
i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 120/2007. 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania  Komisji ds. Sportu i Rekreacji Rady 
Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 121/2007. 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania  Komisji Promocji Miasta 
i Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 118/2007. 

 



29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/06 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury 
Fizycznej Rady Miejskiej w Łodzi - druk BRM nr 122/2007. 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy nowoprojektowanej ulicy – 
druk BRM nr 12/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 24.01.2008 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy bezimiennemu skwerowi – 
druk BRM nr 117/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 20.08.2008 r.). 

32. Zapytania i wolne wnioski. 

33.  Zamknięcie sesji. 
 
 

 


