
Druk BRM nr 18/2008  
 

PORZĄDEK OBRAD 
XXVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 6 lutego 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 XXV 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 uznania za bezzasadne wezwania Pani Wandy 
Miłek do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą Nr XXI/446/07 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2007 r. uchylającą uchwałę Nr XX/387/07 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu 
Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na kadencję 2008-2011 i uchwałą 
Nr XXI/454/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wyboru 
ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi na kadencję 2008-2011 – 
druk BRM nr 16/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 28.01.2008 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana 
Bogumiła Kustosza do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnień 
spowodowanego uchwałą Nr XXI/446/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 
2007 r. uchylającą uchwałę Nr XX/387/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
24 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi na kadencję 2008-2011 i uchwałą Nr XXI/454/07 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla 
Łodzi Śródmieścia w Łodzi na kadencję 2008-2011 – druk BRM nr 13/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 24.01.2008 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2008 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 13/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 28.01.2008 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do 
podpisania porozumienia na współfinansowanie kosztów koncertu królewskiej orkiestry 
londyńskiej Royal Philharmonic Orchestra realizowanych wspólnie z Województwem 
Łódzkim w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – druk nr 15/2008. 

 



12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży 
na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych 
domami jednorodzinnymi i garażami stanowiących własność Gminy Łódź – druk BRM 
nr 11/2008  (materiał doręczony do skrytek w dniu 21.01.2008 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Gen. Romualda Traugutta 17 i 19, na rzecz Skarbu Państwa 
w drodze darowizny - druk Nr 14/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu                
28.01.2008 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie nabycia na własność Miasta Łodzi, lokalu 
mieszkalnego nr 4„A”, usytuowanego w budynku położonym w Łodzi przy ul. Nawrot 34 
- druk Nr 4/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 28.01.2008 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej bez numeru - druk 
Nr 10/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 29.01.2008 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 46 - druk Nr 11/2008 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 29.01.2008 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej bez numeru  - 
druk Nr 12/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 29.01.2008 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej 
Przychodni „Chrobry” w Łodzi - druk Nr 7/2008 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
29.01.2008 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej 
Przychodni Wieloprofilowej „Śródmieście” w Łodzi - druk Nr 8/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 29.01.2008 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki 
Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” - druk Nr 9/2008 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 29.01.2008 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi. 

22. Zapytania i wolne wnioski. 

23.  Zamknięcie sesji. 
 
 
 

 


