
 
DRUK BRM nr 44/2005 

 
 

PORZĄDEK OBRAD 
L sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 8 czerwca 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 protokółu z XLIX 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 zmiany nazwy odcinka al. Włókniarzy – druk 
BRM nr 39/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 30.05.2005 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej w setną 
rocznicę Rewolucji 1905 roku w Łodzi – druk BRM nr 41/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 1.06.2005 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2005 rok oraz w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 153/2005 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 1.06.2005 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
z Miastem Konstantynów Łódzki - druk Nr 142/2005 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 30.05.2005 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji 
projektu „Oczyszczanie ścieków w Łodzi – Faza II” przewidzianego do 
współfinansowania z Funduszu Spójności i zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie jego 
realizacji - druk Nr 143/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 30.05.2005 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia projektu zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi dla części obszaru położonej w rejonie ulic: Brzezińskiej, 
Zbójnickiej i Stokowskiej - druk Nr 98/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
4.05.2005 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części miasta Łodzi, obejmującej obszar Lasu Łagiewnickiego wraz 
z otuliną - druk Nr 258/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.12.2004 r.). 



14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiego Zespołu Żłobków 
w Łodzi - druk Nr 107/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.05.2005 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zakupu 
lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej oraz zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - druk Nr 108/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 13.05.2005 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej 
Przychodni „Batory” w Łodzi - druk Nr 145/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
31.05.2005 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej 
Przychodni „Chrobry” w Łodzi - druk Nr 146/2005 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 31.05.2005 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej 
Przychodni „Lecznicza” w Łodzi - druk Nr 147/2005 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 31.05.2005 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiej Przychodni 
„Tatrzańska” w Łodzi - druk Nr 148/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
31.05.2005 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 
pilotażowego systemu informacji miejskiej w Łodzi - druk Nr 154/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 1.06.2005 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego dla Łodzi 
Widzewa w Łodzi - druk Nr 150/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu  
31.05.2005 r.). 

22. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Pani Lidii Fido z funkcji wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej w Łodzi (materiał doręczony do skrytek w dniu 1.06.2005 r.). 

23. Zapytania i wolne wnioski. 

24. Zamknięcie sesji.  
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