
DRUK BRM nr 116/2011 
PORZĄDEK OBRAD 

XIX sesji Rady Miejskiej w Łodzi  
w dniu 31 sierpnia 2011 r. 

 

 

1. Otwarcie sesji  -  wyznaczenie  sekretarzy  -  komunikaty  organizacyjne  -  propozycje 
ograniczeń czasowych wystąpień - propozycje zmian w porządku obrad. 

2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

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

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

5. Rozpatrzenie projektu uchwały stanowisko w sprawie dokonywania wpłat części 
dochodów podatkowych miasta Łodzi na część równowaŜącą subwencji ogólnej dla gmin 
– druk BRM nr 115/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 25.08.2011 r.). 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia w latach 2012-2014 moratorium 
dotyczącego opłaty za posiadanie psa - druk BRM nr 114/2011 (materiał rozdany 
podczas sesji w dniu 24.08.2011 r.) 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Łodzi połoŜonej w rejonie ulic 
Karolewskiej i Wileńskiej oraz alei ks. bp. Władysława Bandurskiego - druk 
Nr 224/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 16.08.2011 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dawnej fabryki Teodora Steigerta z willą, 
połoŜonego w Łodzi przy ulicy Milionowej 53/55  - druk Nr 225/2011 (materiał 
dostarczony do skrytek w dniu 16.08.2011 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu zmiany Statutu Miasta Łodzi - druk 
Nr 228/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 16.08.2011 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom 
niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, 
funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, w takŜe trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystania - druk Nr 230/2011 (materiał dostarczony do skrytek w dniu 
24.08.2011 r.).  

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

12. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między 
sesjami. 

13. Zapytania i wolne wnioski. 

14. Zamknięcie sesji.  
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