
DRUK BRM nr 29/2007 
 

PORZĄDEK OBRAD 
VII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 14 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 VI 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. Multimedialna prezentacja na temat Kolorowej Tolerancji. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy odcinka ulicy Spornej – druk 
BRM nr 24/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 28.02.2007 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Stanowisko w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie 
udzielania pomocy i opieki zwierzętom przez jednostki organizacyjne Miasta– druk 
BRM nr  28/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 7.03.2007 r.). 

11. 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.).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży oraz 
przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych samodzielnych lokali użytkowych 
ich najemcom i dzierżawcom prowadzącym działalność gospodarczą - druk nr 34/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 16.02.2007 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - druk nr 42/2007 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 5.03.2007 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2007 roku dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych 
wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi - druk nr 
40/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 2.03.2007 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Matejki 2, na nieruchomość stanowiącą 
własność Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego Spółka z o.o., położoną w Łodzi 



przy ul. Wojska Polskiego 83 - druk nr 41/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu                
2.03.2007 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Zielonej 23 – druk nr 
31/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.02.2007 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za świadczenia 
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź wraz z autopoprawką – druk 
nr 27/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.02.2007 r., autopoprawka w dniu 
20.02.2007 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na rok 2007 - druk nr 30/2007 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 11.02.2007 r.) 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej czasowego 
zaprzestania działalności Oddziału Okulistycznego III Szpitala Miejskiego im.                       
dr. K. Jonschera w Łodzi - druk Nr 43/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
2.03.2007 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta 
Miasta Łodzi porozumienia z Gminą Tuszyn w przedmiocie umieszczenia i ponoszenia 
opłat za pobyt mieszkańca Gminy Tuszyn w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci                       
i Młodzieży w Łodzi- druk nr 36/2007 (materiał doręczony do skrytek w dniu                        
26.02.2007 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi 
Pomocy Społecznej „Włókniarz” w Łodzi - druk nr 37/2007 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 26.02.2007 r.). 

22. Zapytania i wolne wnioski. 

23. Zamknięcie sesji.  
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