
DRUK BRM nr 29/2006 
 

 PORZĄDEK OBRAD 

III sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 27 grudnia 2006 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 II 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 wstąpienia p. Mariana Papisa z listy nr 24 
w okręgu wyborczym nr 2 w miejsce radnego, którego mandat wygasł – druk BRM 
nr 24/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.12.2006 r.). 

9. Ślubowanie radnego. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, których mieszkańcy zostali 
poszkodowani w wyniku katastrofy górniczej w Kopalni „Halemba” w dniu 21 listopada 
2006 r. i zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych oraz 
zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego - druk Nr 333/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.12.2006 r.). 

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 324/2006 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 11.12.2006 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2006 rok 
w zakresie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej - druk Nr 325/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 8.12.2006 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. - druk Nr 
326/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 8.12.2006 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta 
Łodzi – druk BRM nr 27/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.12.2006 r.). 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek dotacji 
przedmiotowych dla zakładów budżetowych na 2006 rok - druk Nr 328/2006 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 11.12.2006 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów 
budżetowych na 2007 rok – druk Nr 327/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
11.12.2006 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletnich Programów 
Inwestycyjnych Miasta Łodzi - druk Nr 312/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
29.11.2006 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i 
zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Łodzi - druk Nr 331/2006 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 13.12.2006 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania i 
zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata - druk Nr 
332/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.12.2006 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź 
udziałów Przedsiębiorstwa „Galerie Miejskie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
poprzez ich sprzedaż - druk Nr 317/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
13.12.2006 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego „Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w drodze wniesienia wkładu 
niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów - druk Nr 323/2006 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 13.12.2006 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów - druk 
Nr 319/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.12.2006 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów 
prowadzonych przez Miasto Łódź oraz granic ich obwodów - druk Nr 320/2006 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 12.12.2006 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień 
w 2007 roku z powiatami: łódzkim wschodnim oraz pabianickim - druk Nr 321/2006 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 11.12.2006 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 204 
w Łodzi przy ul. Tadeusza Gajcego 7/11 - druk Nr 322/2006 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 11.12.2006 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 
2007” - druk Nr 318/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.12.2006 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej I instancji 
orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych 
- druk Nr 329/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.12.2006 r.). 



28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej II instancji 
orzekającej za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych 
- druk Nr 330/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu13.12.2006 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na 
udostępnienie Uniwersytetowi Medycznemu w Łodzi oddziału szpitalnego IV Szpitala 
Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi - druk Nr 334/2006 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 13.12.2006 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w statucie Miejskiej 
Przychodni „Batory” w Łodzi - druk Nr 335/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
13.12.2006 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady 
Miejskiej – druk BRM nr 26/2006 wraz z autopoprawką (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 11.12.2006 r. a autopoprawka w dniu 13.12.2006 r.). 

32. Zapytania i wolne wnioski. 

33. Zamknięcie sesji. 

 
 
 
 
 

 
 

 


