
Druk BRM nr 53/2008 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XXX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 9 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 XXIX 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 dotyczące oceny stanu sanitarno-weterynaryjnego Powiatu Łódzkiego 
Grodzkiego za rok 2007 (materiał doręczony w dniu 4.03.2008 r.). 

9. Ocena stanu sanitarnego miasta Łodzi w roku 2007 (materiał doręczony w dniu 
18.03.2008 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nazewnictwa ulic, placów i parków - druk 
BRM nr 14/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 18.01.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury 
pod nazwą „EC 1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi - druk nr 52/2008 wraz 
z autopoprawką (materiał doręczony w dniu 19.03.2008 r., autopoprawka w dniu 
26 marca 2008 r.). 

12. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji uchwały Nr XIII/210/07 Rady Miejskiej                 
w Łodzi z dnia 11 czerwca 2007 roku stanowisko w sprawie stanu zaawansowania 
inwestycji sportowych w Łodzi w 2007 roku ze szczególnym uwzględnieniem hali 
wielofunkcyjnej.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 55/2008 (materiał doręczony 
w dniu 1.04.2008 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Łodzi do 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Komisarzy Filmowych (Association of Film 
Commissioners International) – druk nr 44/2008 (materiał doręczony w dniu                
2.04.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Łodzi – 
druk nr 53/2008 (materiał doręczony w dniu 1.04.2008 r.). 



16. Sprawozdanie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi z działalności w roku 2007 
(materiał doręczony w dniu 19.03.2008 r.). 

17. Sprawozdanie za rok 2007 z realizacji uchwały Nr LXXV/1452/06 Rady Miejskiej w 
Łodzi z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007  – druk nr 54/2008 (materiał doręczony w dniu            
31.03.2008 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy - druk BRM Nr 45/2008 
(materiał doręczony na sesji w dniu 26.03.2008 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 49/2008. 

20. Zapytania i wolne wnioski. 

21. Zamknięcie sesji. 

 
 

 


