
DRUK BRM nr 11/2005 
PORZĄDEK OBRAD 

XLIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 9 lutego 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 XLIII 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 zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych - druk Nr 10/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 31.01.2005 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2005 rok 
w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - druk 
Nr 11/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 28.01.2005 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis 
udzielanej podmiotom dzierżawiącym targowiska miejskie” - druk Nr 253/2004 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 12.01.2005 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania 
wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi i udzielania innych ulg oraz 
wskazania organów do tego uprawnionych oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis 
udzielanej przedsiębiorcom na terenie Miasta Łodzi w zakresie wierzytelności jednostek 
organizacyjnych Miasta Łodzi” - druk Nr 252/2004 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 19.01.2005 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych 
za przewozy taksówkami osobowymi oraz stref taryfowych dla taksówek na obszarze 
Miasta Łodzi wraz z autopoprawką - druk Nr 76/2004 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 23.04.2004 r. a autopoprawka w dniu 15.11.2004 r.). 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia przepisów 
porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz 
dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi 
wraz z autopoprawką - druk Nr 77/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
23.04.2004 r. a autopoprawka w dniu 15.11.2004 r.). 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału 
Konstytucyjnego - druk Nr 25/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 3.02.2005 r.). 



14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Miejskiego nr 225 
w Łodzi, przy ul. Strycharskiej 24 - druk Nr 13/2005 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 2.02.2005 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Miejskiego nr 216 
w Łodzi, przy ul. Gładkiej 46 - druk Nr 14/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
2.02.2005 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 1 Centrum Zajęć 
Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi, mieszczącej się przy ul. Józefa 6 - druk Nr 15/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 2.02.2005 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XXXVII Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi, przy 
ul. Astronautów 19 – druk Nr 16/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
2.02.2005 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji LII Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi, przy 
ul. Edwarda 41 - druk Nr 17/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 2.02.2005 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Handlowych nr 1 w Łodzi, przy ul. Mahatmy Gandhiego 14 - druk 
Nr 18/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 2.02.2005 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4 - druk 
Nr 19/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 2.02.2005 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół  Specjalnych nr 1 w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 37/39 - druk Nr 20/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 2.02.2005 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Technicznego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Łodzi, przy ul. Pojezierskiej 45/51 - druk 
Nr 21/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 2.02.2005 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 209 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS w Łodzi, przy ul. Wapiennej 24a - druk 
Nr 22/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 2.02.2005 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład 
Zespołu Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12 - druk Nr 23/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 2.02.2005 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 
Specjalnej nr 196, przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 2 w Łodzi, przy ul. Pawilońskiej 2/4, 
w filię Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 145, przy Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 
w Łodzi, przy ul. Krokusowej 15/17 - druk Nr 24/2005 (materiał doręczony do skrytek 
w dniu 2.02.2005 r.). 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy Centrum 
Kształcenia Ustawicznego nr II w Łodzi, przy ul. Ludomira Różyckiego 5/7, 
przekształcenia niektórych szkół funkcjonujących w Centrum i nadania statutów - druk 
Nr 7/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 26.01.2005 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aktu założycielskiego 
Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi, przy 



ul. Ludomira Różyckiego 5/7 i nadania statutu - druk Nr 8/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 26.01.2005 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym oraz 
publicznym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych funkcjonującym na terenie 
miasta Łodzi – druk BRM nr 9/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
1.02.2005 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego w Łodzi - druk Nr 12/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
31.01.2005 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji „Łódzkiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi - druk Nr 6/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 26.01.2005 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta Łodzi - druk Nr 9/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 26.01.2005 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Łódź-Bałuty - druk Nr 1/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
14.01.2005 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Łodzi 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wraz z autopoprawką - druk 
Nr 5/2004 (materiał doręczony do skrytek w dniu 30.01.2004 r. a autopoprawka w dniu 
19.03.2004 r.). 

34. Zapytania i wolne wnioski. 

35. Zamknięcie sesji.  
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