
Druk BRM nr 43/2007  
PORZĄDEK OBRAD 

VIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 28 marca 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 VII 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 Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi z działalności w roku 2006. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
w Łodzi – druk BRM nr 30/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 21.03.2007 r.). 

10. .Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
w Łodzi – druk BRM nr 31/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 21.03.2007 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Łodzi 
i Skarbnika Miasta Łodzi o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego – druk BRM 
nr 40/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 21.03.2007 r.).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi 
i nadania jej statutu – druk BRM nr 38/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
16.03.2007 r.).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Łodzi 
i nadania jej statutu – druk BRM nr 22/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
26.02.2007 r.).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych - druk nr 53/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 20.03.2007 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2007 rok 
w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - druk 
nr 54/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 20.03.2007 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 
druk nr 55/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 20.03.2007 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis 
udzielanej podmiotom dzierżawiącym targowiska miejskie” - druk nr 44/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 13.03.2007 r.). 



18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w działalność wytwórczą i tworzenie 
związanych z nimi nowych miejsc pracy – druk nr 48/2007 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 19.03.2007 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy regionalnej na wspieranie nowych dużych inwestycji i tworzenie związanych z nimi 
nowych miejsc pracy – druk nr 49/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu                      
16.03.2007 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych 
miejsc pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii - druk nr 50/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 19.03.2007 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelowe oraz modernizację 
istniejących obiektów hotelowych - druk Nr 51/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
16.03.2007 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie umieszczania reklam na 
obiektach komunalnych na obszarze miasta Łodzi - druk nr 46/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 16.03.2007 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność 
Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego Spółka z o.o., położonej w Łodzi przy                       
ul. Wojska Polskiego 83 - druk nr 52/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
20.03.2007 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Łodzi w sąsiedztwie Pomnika 
Zagłady – Stacji Radegast i Cmentarza Żydowskiego - druk nr 56/2007 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 20.03.2007 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za 
parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania – druk BRM nr 41/2007 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 21.03.2007 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rady 
Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 42/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
21.03.2007 r.). 

27. Zapytania i wolne wnioski. 

28. Zamknięcie sesji.  
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