
Druk BRM nr 67/2007 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 16 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 X 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. Sprawozdanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 13.04.2007 r.). 

9. Informacja Przewodniczącego Komisji Ładu Społeczno-Prawnego o ustaleniach 
z posiedzenia Komisji dot. Straży Miejskiej.   

10. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie 
udzielania pomocy i opieki zwierzętom przez jednostki organizacyjne Miasta – druk 
BRM nr 64/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 9.05.2007 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – druk nr 89/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 8.05.2007 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2007 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
– druk nr 90/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 8.05.2007 r.).  

13. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok 
w zadaniach z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez 
powiat - druk nr 91/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 8.05.2007 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi do 
utworzenia przedstawicielstwa Miasta Łodzi w Brukseli i nabycia nieruchomości na jego 
siedzibę - druk nr 92/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 8.05.2007 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Żarówa – Łódzki 
Elektryk - druk BRM nr 66/2007. 



16. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi - 
druk nr 84/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 2.05.2007 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Miasta Łodzi lub jego 
jednostek organizacyjnych oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz przyjęcia 
„Programu pomocy de minimis udzielanej podmiotom prowadzącym działalność 
gospodarczą w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek organizacyjnych 
– druk nr 35/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 8.05.2007 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 52 – 
druk nr 82/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 27.04.2007 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 187 w Łodzi, przy ul. Tatrzańskiej 105 – druk nr 88/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 8.05.2007 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji placówki oświatowej pn. 
Centrum Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych w Łodzi prowadzonej przez Miasto Łódź – 
druk nr 85/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 20.04.2007 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji 
zadania „Opracowanie mapy akustycznej Łodzi” - druk nr 93/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 8.05.2007 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Łodzi 
upoważnienia do wystawienia weksla in blanco, stanowiącego zabezpieczenie 
prawidłowej realizacji umowy na dofinansowanie Projektu „Opracowanie mapy 
akustycznej Łodzi” o numerze 453/2004 - druk Nr 94/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 8.05.2007 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego Nr 4                   im. M. Konopnickiej w Łodzi na uchwałę Nr VII/108/07 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy 
Spornej – druk BRM nr 65/2007. 

24. Zapytania i wolne wnioski. 

25. Zamknięcie sesji.  
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