
 
DRUK BRM nr 168/2007 

 
PORZĄDEK OBRAD 

XXI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 14 listopada 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 XX 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 powiadomienia Sekretarza Miasta Łodzi 

i Skarbnika Miasta Łodzi o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego – druk BRM 
nr 163/2007. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – 
druk BRM nr 161/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.11.2007 r.). 

10. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.  
11. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli inwestycji budowy hali wielofunkcyjnej 
przy al. Unii. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi spółki jawnej Cegal na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi p. Jerzego Kropiwnickiego - druk BRM nr 154/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 17.10.2007 r.). 

13.  Informacja Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie realizacji uchwały Nr XX/401/07 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 25 października 2007 r. stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi 
dotyczące sytuacji najemców lokali użytkowych znajdujących się w nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Wareckiej 3. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej – druk 
BRM nr 162/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.11.2007 r.). 

15. 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.). 

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

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 283/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 5.11.2007 r.). 



 
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały 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 – druk 
BRM nr 165/2007. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/389/07 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję     
2008-2011 –  druk BRM nr 166/2007. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla 
Łodzi Śródmieścia w Łodzi na kadencję 2008-2011 – druk BRM nr 167/2007. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego 
w Łodzi do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2008-2011 – 
druk BRM nr 169/2007. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym na 2007 r. - druk 
Nr 282/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 31.10.2007 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości - druk Nr 294/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 6.11.2007 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych - druk 
Nr 295/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.11.2007 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, określenia zasad 
ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawki tej opłaty - druk 
Nr 296/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.11.2007 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania inkasenta opłaty targowej na 
targowisku miejskim „Tatrzańska/Rydla/Zapolskiej” (teren przy przychodni lekarskiej) - 
druk Nr 297/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.11.2007 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania inkasenta opłaty targowej na 
targowisku miejskim „Jaracza – Kilińskiego” - druk Nr 298/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 6.11.2007 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Międzynarodowych 
Targów Łódzkich” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem  
na podwyższenie kapitału zakładowego - druk Nr 277/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 29.10.2007 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 
2007 na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Łodzi - druk Nr 280/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
2.11.2007 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 - druk Nr 279/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 7.11.2007 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego 
Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej - druk Nr 291/2007 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 6.11.2007 r.). 



32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt 
dziecka w żłobku - druk Nr 292/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu       
6.11.2007 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 
w uchwale Nr XVII/292/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Bałuty - druk  
Nr 293/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu  6.11.2007 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy własnej Specjalnemu 
Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu nr 3 im. Henryka Jordana w Łodzi przy 
ul. Tkackiej 34/36 - druk Nr 275/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu        
25.10.2007 r.). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 120 
w Łodzi przy ul. Centralnej 40 - druk Nr 276/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu        
25.10.2007 r.). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania                       
i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym 
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie miasta Łodzi 
- druk Nr 281/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu  31.10.2007 r.). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi 
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia 
prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi  
ul. Królewska 13/15” - druk Nr 284/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu  
6.11.2007 r.). 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi 
upoważnienia do zaciągnięcia  zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia 
prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia 
„Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy XXIV Liceum 
Ogólnokształcącym w Łodzi ul. Marysińska 61/67” - druk Nr 285/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu  6.11.2007 r.). 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi 
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia 
prawidłowego i terminowego wydatkowania środków na dofinansowanie przedsięwzięcia 
„Budowa boiska z nawierzchnią z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 172                
w Łodzi ul. Jaskrowa 15”  - druk Nr 286/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu  
6.11.2007 r.). 

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami, 
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych, jednostkach obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych oraz  
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, objętych ponadzakładowym układem 
zbiorowym pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych  
w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź  
- druk Nr 289/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu  6.11.2007 r.). 

41. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu 
przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź, w tym nauczycieli będących 
emerytami i rencistami - druk Nr 290/2007  (materiał doręczony do skrytek w dniu  
6.11.2007 r.). 



42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu w Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5/7  - 
druk Nr 300/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu  6.11.2007 r.). 

43. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzniesienia Pomnika 
Ofiar Komunizmu - druk Nr 278/2007 (materiał doręczony w dniu sesji 24.10.2007 r.). 

44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - druk Nr 299/2007  
(materiał doręczony do skrytek w dniu 5.11.2007 r.). 

45. Zapytania i wolne wnioski. 
46. Zamknięcie sesji. 
 
 
 
 
 
 
 

 


