
      
DRUK BRM nr 113/2005 

 
PORZĄDEK OBRAD 

LX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 28 grudnia 2005 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 protokółów z LVII, LVIII i LIX 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 Szkole Podstawowej 
nr 130 w Łodzi przy ul. Gościniec 1 - druk nr 344/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 14.12.2005 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie 
działalności w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii 
szkolnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Łodzi przy 
ul. Spadkowej 11 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 w Łodzi przy 
ul. Tkackiej 34/36 - druk nr 345/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
14.12.2005 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej 
Przychodni „Nowe Rokicie” w Łodzi druk nr 346/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 14.12.2005 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zarządu 
Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji 
w Łodzi - druk nr 347/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 14.12.2005 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzniesienia Pomnika 
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – druk BRM nr 114/2005 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 16.12.2005 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej położonej w Łodzi przy ul. Ireny. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych – druk nr 352/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 16.12.2005 r.). 



14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2005 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej - druk nr 353/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 16.12.2005 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które 
w 2005 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Zbigniewa Nowaczyka i p. Adama 
Mentryckiego na brak odpowiedzi na pismo skierowane do Wiceprezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 29 czerwca 2005 r. – druk BRM nr 105/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 14.12.2005 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi p. Marka Piecha na brak odpowiedzi 
na pismo skierowane do Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 czerwca 2005 r. druk 
BRM nr 106/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 14.12.2005 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 
2006 rok – druk nr 314/2005 wraz z Informacją o stanie mienia komunalnego 
(materiał odbierany w Zespole ds. Obsługi Sesji od dnia 9.11.2005 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania opłat za 
usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk BRM 
nr 112/2005. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę Nr LIX/1121/05 Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź – druk BRM nr 111/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 16.12.2005 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis 
udzielanej podmiotom dzierżawiącym targowiska miejskie” - druk nr 343/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 14.12.2005 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Łodzi - druk nr 349/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 15.12.2005 r.). 

23. Zapytania i wolne wnioski. 

24. Zamknięcie sesji. 
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