
Druk BRM nr 182a/2013 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LXXV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 13 listopada 2013 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 protokołu z LXXII sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 

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

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

5a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie skargi Zarządu Wspólnoty 
Mieszkaniowej „ADAŚ” na działanie Prezydenta Miasta Łodzi -                      
druk BRM nr 179/2013. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji zajęć dodatkowych 
w przedszkolach – druk BRM nr 180/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 6.11.2013 r.). 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2013 rok – druk nr 320/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 6.11.2013 r.) wraz z autopoprawką. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013-2031 – 
druk nr 321/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 6.11.2013 r.) wraz        
z autopoprawką. 

9. zrealizowany w punkcie 16b. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację Projektu 
pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i przewidzianych do zwolnienia 
z łódzkiego rynku pracy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 
druk nr 309/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 29.10.2013 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 
„TIMM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - druk nr 306/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 28.10.2013 r.). 

12. Prezentacja projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Atrakcyjne 
Przestrzenie Miejskie 2020+ - druk nr 308/2013 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 28.10.2013 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  połączenia samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej o nazwach: Miejska Przychodnia 
„Dąbrowa” w Łodzi oraz Miejska Przychodnia „Tatrzańska” w Łodzi – 
druk nr 277/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 17.10.2013 r.). 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu 
III Szpitalowi Miejskiemu im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 289/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 1.10.2013 r.). 
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15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej 
przy Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi „PALMA” – 
druk nr 294/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 14.10.2013 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmiany w składzie Rady Społecznej przy 
III Szpitalu Miejskim im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - druk nr 295/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 14.10.2013 r.). 

16a Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi -                  
druk nr 322/2013. 

16b Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi - druk nr 229/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 6.11.2013 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na realizację projektu pn. „Przedszkole dla malucha” - druk nr 317/2013 
(materiał dostarczony do skrytek w dniu 4.11.2013 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XLV Liceum 
Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 7 im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi przy ul. Minerskiej 1/3 – 
druk nr 319/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 5.11.2013 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody – 
druk nr 311/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 31.10.2013 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa 
w postaci pomnika przyrody - druk nr 312/2013 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 31.10.2013 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia 
użytku ekologicznego „Mokradła  Brzozy” - druk nr 313/2013 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 31.10.2013 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwały w sprawach związanych 
z pomnikami przyrody - druk nr 314/2013 (materiał dostarczony do skrytek 
w dniu 31.10.2013 r.). 

22a Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Spółki „Kubimex” sp. z o.o. na 
działanie Prezydenta Miasta Łodzi  - druk BRM nr 184/2013. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. dzieci 
w Łodzi – druk BRM nr 167/2013 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
28.10.2013 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji 
Rady Miejskiej w Łodzi – druk BRM nr 181/2013 (materiał dostarczony do 
skrytek w dniu 6.11.2013 r.). 

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

26. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi 
w okresie między sesjami. 

27. Zapytania i wolne wnioski. 

28. Zamknięcie sesji. 
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