
     
          

Druk BRM nr 74/2007 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 30 maja 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 protokołu z XI 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. Małgorzaty Androjnej na działanie 
Prezydenta Miasta Łodzi - druk BRM Nr 68/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
21.05.2007 r.).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi 
dotyczącego prac nad rządowym projektem „Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach” – druk BRM Nr 70/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu                
23.05.2007 r.).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży 
na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych 
domami jednorodzinnymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Łódź – druk BRM 
Nr 73/2007. 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 98/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 18.05.2007 r.).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” finansowanego  
w ramach mechanizmu skierowanego do regionów o najmniejszej szacowanej alokacji per 
capita w ramach NSRO 2007-2013 - druk Nr 102/2007 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 22.05.2007 r.).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. 
„Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” finansowanego 
z mechanizmu skierowanego do regionów o najmniejszej szacowanej alokacji per capita 
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013 - druk Nr 
115/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 23.05.2007 r.).  



14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Łodzi do Stowarzyszenia 
„Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego” - druk Nr 116/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 23.05.2007 r.).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso - druk Nr 
99/2007  (materiał doręczony do skrytek w dniu 22.05.2007 r.).  

16. Przedstawienie stanowiska Rady Osiedla Andrzejów w sprawie przebiegu autostrady A-1 
przez teren osiedla. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ulicy Targowej 57 
- druk Nr 101/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 23.05.2007 r.).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Struga 13 - druk Nr 
100/2007  (materiał doręczony do skrytek w dniu 23.05.2007 r.).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Łódź-Polesie - druk Nr 95/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.05.2007 r.).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy 
Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PaLMA” - druk Nr 96/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 17.05.2007 r.).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 
15 lat w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Mahatmy Gandhiego14 - druk Nr 97/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
14.05.2007 r.).  

22. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr LV/1053/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  
12 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok - druk Nr 112/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 23.05.2007 r.).  

23. Zapytania i wolne wnioski. 

24. Zamknięcie sesji.  
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