
DRUK BRM nr 178/2007 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XXII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 5 grudnia 2007 r. 
 

1. Otwarcie sesji - wyznaczenie sekretarzy obrad - komunikaty organizacyjne - propozycje 
ograniczeń czasowych wystąpień - propozycje zmian w porządku obrad. 

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

3. Przyjęcie protokółu z XXI 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 wstąpienia p. Ilony Orczykowskiej z listy nr 5 

w okręgu wyborczym nr 7 w miejsce radnego, którego mandat wygasł – druk BRM 
nr 177/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 28.11.2007 r.). 

9. Ślubowanie radnego. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na2007 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 311/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 26.11.2007 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2007 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
- druk Nr 312/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 23.11.2007 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2007 r. 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego - druk Nr 313/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
23.11.2007 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej  - druk Nr 307/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 22.11.2007 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości - druk Nr 308/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
22.11.2007 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, 
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty - 
druk Nr 309/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 22.11.2007 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od opłaty od posiadania psów - 
druk Nr 310/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 22.11.2007 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 grudnia 2008 r. - druk Nr 306/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
22.11.2007 r.). 



18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji domów 
familijnych  -druk Nr 138/2007 wraz z autopoprawką (materiał doręczony do skrytek w 
dniu 29.06.2007 r., a autopoprawka w dniu 15.10 2007 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania społecznych asystentów radnych 
Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 175/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
27.11.2007 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą 
„Miasto Dialogu” w Łodzi i nadania jej statutu - druk Nr 321/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 28.11.2007 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazw oraz 
nadania statutów niektórym instytucjom kultury - druk Nr 288/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 6.11.2007 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletnich Programów Inwestycyjnych 
Miasta Łodzi  -druk Nr 287/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.11.2007 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łódź na lata 2007-2011 w 
części dotyczącej zasad polityki czynszowej - druk Nr 320/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 28.11.2007 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność 
osób fizycznych, położonej w Łodzi przy ul. Dennej - druk Nr 315/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 26.11.2007 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ulicy Juliana Tuwima 95 - druk Nr 301/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
20.11.2007 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu 
rejestrowego na udziałach „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością należących do Miasta Łodzi - druk Nr 316/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 23.11.2007 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Łódzkiego 
Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego - druk           
Nr 317/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 23.11.2007 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do 
wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej 
-druk Nr 318/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 23.11.2007 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków częściowego lub 
całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w całodobowej placówce opiekuńczo-
wychowawczej - druk Nr 319/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu                    
23.11.2007 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Pomorskiej, przedłużenia Hyrnej, Kosodrzewiny, do terenu kolejowego - 
druk Nr 264/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 26.11.2007 r.). 

 
 



31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Hyrnej, Kosodrzewiny i Taborowej do terenów kolejowych - druk  
Nr 265/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 26.11.2007 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie 
ulic: Rokicińskiej i Augustów oraz torów PKP - druk Nr 314/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 26.11.2007 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia 
Wojewody Łódzkiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Sokolnicko-
Piątkowskiego” - druk Nr 322/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu                 
28.11.2007 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia 
Wojewody Łódzkiego w sprawie „Skotnickiego” Obszaru Chronionego Krajobrazu - 
druk Nr 323/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 28.11.2007 r.). 

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

36. Zapytania i wolne wnioski. 
37. Zamknięcie sesji. 
 

 


