
DRUK BRM nr 61a/2005 
 

PORZĄDEK OBRAD 
LIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 24 sierpnia 2005 r. 
 
 

Kontynuacja w dniu 7 września 2005 r. 
 
 

1.-15. zrealizowane 

…..16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty targowej 
oraz ustalenia inkasentów i administratorów targowisk na terenie miasta Łodzi, a także 
funkcjonowania targowisk miejskich – druk BRM Nr 59/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 18.08.2005 r.). 

17. zdjęto z porządku obrad 

18. zdjęto z porządku obrad 

19. zdjęto z porządku obrad 

20. zdjęto z porządku obrad 

21. zdjęto z porządku obrad 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych 
i ośrodkach interwencji kryzysowej - druk Nr 239/2005 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 29.07.2005 r.). 

23. zdjęto z porządku obrad 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum 
Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi, przy ul. Księży 
Młyn 13/15, i nadania statutu - druk Nr 244/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
16.08.2005 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum 
Księgarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi, przy ul. Księży Młyn 
13/15, i nadania statutu - druk Nr 245/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
16.08.2005 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Technikum 
Ekonomicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, przy ul. Drewnowskiej 171, 
i nadania statutu - druk Nr 246/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
16.08.2005 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 7 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi, przy ul. Franciszka Prożka 3/5, 
i nadania statutu - druk Nr 247/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.08.2005 r.). 

 

 



28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej nr 6 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 137, 
i nadania statutu - druk Nr 248/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.08.2005 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktu założycielskiego Szkoły Policealnej 
Specjalnej dla Słabo Słyszących i Niesłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym nr 1 w Łodzi, przy ul. Siedleckiej 7/21, i nadania statutu - druk 
Nr 249/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.08.2005 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium 
Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi, przy 
ul. Drewnowskiej 171, i nadania statutu - druk Nr 250/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 17.08.2005 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium 
Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łodzi, przy ul. Henryka 
Sienkiewicza 88, i nadania statutu - druk Nr 251/2005 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 17.08.2005 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Policealnego Studium 
Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 13 w Łodzi, przy ul. Skrzydlatej 
15, i nadania statutu - druk Nr 252/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.08.2005 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich 
prowadzonych przez miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe - druk 
Nr 253/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.08.2005 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 
w uchwale Nr LII/981/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy 
ulicach: Zgierskiej bez numeru, Głośnej bez numeru i Aleje gen. Władysława Sikorskiego 
bez numeru- druk Nr 254/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 16.08.2005 r.). 

35. zdjęto z porządku obrad 

36. Zapytania i wolne wnioski. 

37. Zamknięcie sesji. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOZYCJE UZUPEŁNIENIA 
PORZĄDKU OBRAD 

LIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 7 września 2005 r. 

 
 

16a. Rozpatrzenie projektu w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok w zakresie 
zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego - druk Nr 261/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 29.08.2005 r.). 

16b. Rozpatrzenie projektu w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok 
w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - druk 
Nr 262/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 29.08.2005 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu w sprawie reorganizacji administracji nieruchomościami, 
działających na obszarze miasta objętego właściwością miejscową Delegatury Urzędu 
Miasta Łodzi Łódź – Bałuty - druk Nr 229/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
10.08.2005 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie reorganizacji Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej Łódź – Górna - druk Nr 230/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 10.08.2005 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji administracji nieruchomościami, 
działających na obszarze miasta objętego właściwością miejscową Delegatury Urzędu 
Miasta Łodzi Łódź – Polesie - druk Nr 231/2005 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 10.08.2005 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji administracji nieruchomościami, 
działających na obszarze miasta objętego właściwością miejscową Delegatury Urzędu 
Miasta Łodzi Łódź – Śródmieście - druk Nr 232/2005 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 10.08.2005 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie reorganizacji zakładów gospodarki 
mieszkaniowej, działających na obszarze miasta objętego właściwością miejscową 
Delegatury Urzędu Miasta Łodzi Łódź – Widzew - druk Nr 233/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 10.08.2005 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lasów i gruntów rolnych w obszarach lasów na 
terenie Łodzi – druk BRM Nr 57/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
29.07.2005 r.). 

23a. Rozpatrzenie projektu w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi - druk 
Nr 177/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.08.2005 r.). 

23b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Łodzi do Europejskiego 
Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego (ACTE) - druk Nr 263/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 30.08.2005 r.). 

33a. Rozpatrzenie projektu zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości - druk Nr 255/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
29.08.2005 r.). 

33b. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis udzielanej 
przedsiębiorcom na terenie miasta Łodzi na nowe obiekty hotelowe” oraz zwolnień od 



podatku od nieruchomości - druk Nr 228/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.08.2005 r.). 

33c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu IV Szpitala Miejskiego 
im. dr. H. Jordana w Łodzi - druk Nr 257/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
23.08.2005 r.). 

33d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeniesienia przez gminę Łódź na rzecz 
Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Św. Mateusza w Łodzi prawa własności 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 24 - druk Nr 256/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 23.08.2005 r.). 
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