
Druk BRM nr 36/2008 
PORZĄDEK OBRAD 

XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 12 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 XXVII 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 skargi p. Urszuli Szenknecht oraz p. Anny 
Motyl na działalność Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM 33/2008 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 6.03.2008 r.).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Zdzisławy Szałkiewicz na brak 
odpowiedzi na pismo skierowane do Prezydenta Miasta Łodzi – druk BRM 34/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 6.03.2008 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Łodzi – druk 
BRM nr 63/2007 wraz z autopoprawką (materiał doręczony do skrytek w dniu 
10.09.2007 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Łodzi – druk 
nr 243/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 8.11.2007 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonania wniosku wynikającego z kontroli 
inwestycji budowy hali wielofunkcyjnej przy al. Unii – druk BRM nr 22/2008 (materiał 
doręczony w dniach 27 i 29.02.2008 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 35/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 4.03.2008 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu pn. 
Społeczna Strategia Rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - druk Nr 29/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 28.02.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pani Marii 
Czubak do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi  
Nr XXII/464/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji 
domów familijnych - druk Nr 27/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu                  
25.02.2008 r.). 



16. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pani Marii 
Jasińskiej do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XXII/464/07 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji 
domów familijnych - druk Nr 36/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu                
29.02.2008 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Zachodniej 70 - druk Nr 28/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
28.02.2008 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sobolowej 1 – druk BRM 
nr 35/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 4.03.2008 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek 
zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto Łódź - druk Nr 22/2008 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 18.02.2008 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień      
z  powiatami: łódzkim wschodnim oraz pabianickim - druk Nr 33/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 4.03.2008 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej 
dla Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
nr 1 w Łodzi przy ul. Siedleckiej 7/21 - druk Nr 34/2008 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 4.03.2008 r.). 

22. Zapytania i wolne wnioski. 

23. Zamknięcie sesji. 

 
 


