
DRUK BRM nr 52/2006 
PORZĄDEK OBRAD 

LXIX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 14 czerwca 2006 r. 

 
1. Otwarcie sesji - wyznaczenie sekretarzy - komunikaty organizacyjne - propozycje 

ograniczeń czasowych wystąpień - propozycje zmian w porządku obrad.  

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

3. Przyjęcie protokółu z LXVIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

4. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej i z działalności Prezydenta Miasta 
Łodzi w okresie między sesjami.  

5. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po przerwie 
obiadowej). 

6. Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Wojciecha Lalek dotyczącej 
zagrożenia likwidacją przyłącza wodociągowego dostarczającego wodę do posesji przy 
ul. Dniestrzańskiej i Porannej w Łodzi – druk BRM nr 48/2006.  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gdańsk 
i zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań wykonywanych na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -druk 
Nr 129/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 6.06.2006 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2006 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 131/2006 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 5.06.2006 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2006 rok 
w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - druk 
Nr 132/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 5.06.2006 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r. - druk 
Nr 128/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 5.06.2006 r.). 

12. 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 100/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 25.05.2006 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Antoniego Książka 23 - druk Nr 125/2006 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 1.06.2006 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 40 i 42 - druk Nr 126/2006 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 1.06.2006 r.). 



15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 73 - 
druk Nr 127/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 30.05.2006 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu w Schronisku dla Zwierząt - druk Nr 123/2006 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 1.06.2006 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Biuru Pośrednictwa Zamiany 
Mieszkań - druk Nr 124/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 1.06.2006 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie 
Zarząd Dróg i Transportu - druk Nr 133/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
5.06.2006 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi - druk BRM Nr 38/2006 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 15.05.2006 r.). 

20. Zapytania i wolne wnioski. 

21. Zamknięcie sesji. 
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