
Druk nr 32/2006 
PORZĄDEK OBRAD 

LXVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 19 kwietnia 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 LXV 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 sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2005 - druk 
Nr 52/2006 (materiał odbierany w Zespole ds. Obsługi Sesji Rady Miejskiej od dnia 
13 .03.2006 r.) oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi 
Miasta Łodzi za rok 2005 – druk BRM nr 31/2006 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 12.04.2006 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi – druk 
BRM nr 29/2006 (materiał do odbioru w Zespole ds. Obsługi Sesji pok. 140A od dnia                
14.04.2006 r.) 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” 
– druk BRM nr 30/2006 (materiał do odbioru w Zespole ds. Obsługi Sesji pok. 140A od 
dnia 14.04.2006 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Shell Polska Sp. z o. o. na § 4 ust. 3 
uchwały Nr XXVIII/440/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg – druk BRM nr 33/2006 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 12.04.2006 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Państwa 
Doroty i Przemysława Załęckich do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą 
Nr LI/922/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi, obejmującej obszar Lasu 
Łagiewnickiego wraz z otuliną – druk BRM nr 34/2006 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 12.04.2006 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Państwa Anny 
i Krzysztofa Lachowiczów do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą 
Nr LI/922/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łodzi, obejmującej obszar Lasu 
Łagiewnickiego wraz z otuliną – druk BRM nr 35/2006 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 12.04.2006 r.). 

 



13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2006 rok oraz w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2006 rok 
w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego- druk Nr 86/2006 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 10.04.2006 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków  
do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
zastępstw doraźnych oraz nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez 
Miasto Łódź, na rok 2006 - druk Nr 92/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
12.04.2006 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych w roku 2006 na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Łodzi - druk 
Nr 60/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 24.03.2006 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały Stanowisko w sprawie wniosku BOT Górnictwo 
i Energetyka S.A. o sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej - druk 93/2006 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 11.04.2006 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie 
Miasta Łodzi Kompleksu Kurczaki II w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
- druk 88/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 10.04.2006 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie Kompleksu 
Techniczna w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - druk 89/2006 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 10.04.2006 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ulicach: 
Przybyszewskiego bez numeru i Lodowej bez numeru - druk 90/2006 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 11.04.2006 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników III Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 
- druk Nr 72/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 3.04.2006 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy 
ul. Sierakowskiego 65 - druk Nr 73/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
3.04.2006 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórnej 
2/14 - druk Nr 74/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 3.04.2006 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego - Domu 
Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Łodzi przy  
ul. Przybyszewskiego 255/267 - druk Nr 75/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
3.04.2006 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy                        
ul. Złotniczej 10 - druk Nr 76/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 3.04.2006 r.). 



25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 
jednego punktu dla pracowników 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 
36 - druk Nr 77/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 3.04.2006 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Łódź-Bałuty - druk Nr 66/2006 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
28.03.2006 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
im. Bł. R. Chylińskiego w Łodzi i Miejski Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny dla 
Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Narkomanią w Łodzi - druk Nr 79/2006 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 4.04.2006 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 29 
w Łodzi przy ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 9 – druk nr 56/2006 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 21.03.2006 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 
w Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 137/139 – druk nr 78/2006 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 4.04.2006 r.). 

30. Zapytania i wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji. 
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