
Druk BRM nr 59/2008 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XXXI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 23 kwietnia 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 XXX 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. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2007 - druk nr 43/2008 
(materiał odbierany w Zespole ds. Obsługi Sesji od dnia 13.03.2008 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium za 2007 rok dla Prezydenta 
Miasta Łodzi - druk BRM nr 48/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu                  
7.04.2008 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko – apel do Prezydenta Miasta Łodzi 
o rozpoczęcie procedury zmiany uchwały w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - druk BRM nr 55/2008 (materiał rozdany na 
sesji w dniu 9.04.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do wpisania 
wybranych łódzkich obiektów zabytkowych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 
– druk BRM nr 54/2008 (materiał doręczony w dniu 15.04.2008 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2008 rok 
w zakresie zadań własnych - druk nr 68/2008 (materiał doręczony w dniu 15.04.2008 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2008 roku dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi - druk 
nr 67/2008 (materiał doręczony w dniu 15.04.2008 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Łódzkim Zakładzie Usług Komunalnych - 
druk nr 56/2008 (materiał doręczony w dniu 4.04.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu w Schronisku dla Zwierząt - druk nr 57/2008 
(materiał doręczony w dniu 4.04.2008 r.). 



16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi udziału 
w wysokości 100/128 części w prawie własności do zabudowanej nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Składowej 13 - druk nr 66/2008 (materiał doręczony w dniu 
15.04.2008 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Czackiego 15 - druk nr 64/2008 
(materiał doręczony w dniu 11.04.2008 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kaliskiej 11, 13, 15 i 17  - druk 
nr 65/2008 (materiał doręczony w dniu 15.04.2008 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź 
udziałów Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska – Południe” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością poprzez ich sprzedaż - druk nr 63/2008 (materiał doręczony w dniu 
7.04.2008 r.). 

20. Zapytania i wolne wnioski. 

21. Zamknięcie sesji. 


