
Druk BRM nr 43/2008 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XXIX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 26 marca 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 XXVIII 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. Informacja na temat Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego                       
RIS LORIS 2005-2013. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Rolanda Glawera w przedmiocie 
odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego – druk BRM nr 40/2008 (materiał 
doręczony w dniach 18.03.2008 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Szczepień Ochronnych 
Łodzian Przeciw Grypie – druk BRM nr 42/2008 (materiał doręczony w dniu            
19.03.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 47/2008 (materiał doręczony 
w dniu 19.03.2008 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2008 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego - druk Nr 48/2008 (materiał doręczony w dniu 17.03.2008 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury 
pod nazwą „EC 1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi - druk Nr 52/2008 (materiał 
doręczony w dniu 19.03.2008 r.). 

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży pracowni plastycznej - 
druk Nr 50/2008 (materiał doręczony w dniu 17.03.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Władysława Jagiełły - 
druk Nr 49/2008 (materiał doręczony w dniach 18.03.2008 r.). 

 

 



16. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi, w drodze 
przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Łodzi 
w rejonie ul. 6 Sierpnia i al. Włókniarzy - druk Nr 41/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 17.03.2008 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 125 - druk Nr 42/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 17.03.2008 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach położonych w Łodzi przy ulicy 
Żeligowskiego 8/10 - druk Nr 45/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
19.03.2008 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenach położonych w Łodzi przy ulicach: Targowej 
35 i Dowborczyków 30, 32 i 34 - druk Nr 46/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
19.03.2008 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Chryzantem - 
druk Nr 37/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 5.03.2008 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy - druk BRM Nr 17/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 31.01.2008 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy 
Bł. Anastazego Pankiewicza - druk BRM Nr 30/2008 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 25.02.2008 r.). 

23. 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.). 

24. Zapytania i wolne wnioski. 

25. Zamknięcie sesji. 

 
 


