
Druk BRM nr 3/2006 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LXI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 11 stycznia 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 LX 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 nadania imienia Państwowej Szkole Muzycznej 
I Stopnia w Łodzi przy ul. Szpitalnej 5/7 - druk Nr 350/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 21.12.2005 r.).  

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół 
Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi przy ul. Stanisława Czernika 1/3 - druk Nr 351/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 21.12.2005 r.).  

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Bronisławy i Józefa Kacprzyków 
dotyczącej oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ul. Bajana 12 – druk BRM nr 109/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu                    
3.01.2006 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Miejskiego 
Rzecznika Konsumentów- druk Nr 358/2005 (materiał doręczony do skrytek w 
dniu 3.01.2006 r.).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania 
i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas dłuższy niż trzy lata - druk 
Nr 356/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 3.01.2006 r.).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 
w uchwale Nr LIX/1127/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 169/171.  

13. 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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2006” - 
druk Nr 338/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 21.12.2005 r.).  

14. Zapytania i wolne wnioski. 

15. Zamknięcie sesji. 
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