
     
  

DRUK BRM Nr 40/2005 
PORZĄDEK OBRAD 

XLIX sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
w dniu 25 maja 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 protokółów z XLVII i XLVIII 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 skargi p. Heleny Staszewskiej na 
Prezydenta Miasta Łodzi w związku z niedostatecznym nadzorem podległych służb – 
druk BRM nr 21/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 11.05.2005 r.). 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze 
miasta Łodzi - druk Nr 140/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.05.2005 r.). 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta 
Miasta Łodzi w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania 
i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Łodzi - druk 
Nr 139/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.05.2005 r.). 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej 
nr 162 w Łodzi przy ul. Powszechnej 15 - druk Nr 84/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 13.04.2005 r.). 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi na 2005 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego - druk Nr 135/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
17.05.2005 r.).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok 
w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - druk 
Nr 136/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 17.05.2005 r.). 

13. 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, zadań z zakresu administracji 
rządowej zleconych gminie oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - druk Nr 138/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 17.05.2005 r.). 



14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
„Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” 
i upoważnienia Prezydenta do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jego 
realizacji - druk Nr 134/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 13.05.2005 r.). 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z innymi powiatami województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy 
opracowywaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka” w ramach 
działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
„Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz przyjęcia 
„Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006” - druk Nr 137/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 13.05.2005 r.). 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji XXXVIII Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12 - 
druk Nr 109/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji XXII Liceum Profilowanego 
w Zespole Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12 - druk Nr 110/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum o pięcioletnim 
okresie nauczania w Zespole Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12 - druk 
Nr 111/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum o trzyletnim okresie 
nauczania w Zespole Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12 - druk 
Nr 112/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Zespole Szkół Chemicznych w Łodzi, przy ul. Tamka 12 - druk Nr 113/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Technicznego w Zespole 
Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4 - druk Nr 114/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Zawodowego w Zespole 
Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4 - druk Nr 115/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Przemysłu 
Spożywczego o pięcioletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Spożywczych nr 1 
w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4 - druk Nr 116/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Przemysłu 
Spożywczego o czteroletnim okresie nauczania w Zespole Szkół Spożywczych nr 1 
w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4 - druk Nr 117/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum Przemysłu 
Spożywczego dla Dorosłych w Zespole Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy 
ul. Ksawerego Praussa 4 - druk Nr 118/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
12.05.2005 r.). 



26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Technikum o trzyletnim okresie 
nauczania w Zespole Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4 
- druk Nr 119/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
w Zespole Szkół Spożywczych nr 1 w Łodzi, przy ul. Ksawerego Praussa 4 - druk 
Nr 120/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Technicznego w Zespole 
Szkół nr 6 w Łodzi, przy ul. Pojezierskiej 45/51 - druk Nr 121/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ekonomicznego 
w Zespole Szkół Handlowych nr 1 w Łodzi, przy ul. Mahatmy Gandhiego 14 - druk 
Nr 122/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Handlowego w Zespole 
Szkół Handlowych nr 1 w Łodzi, przy ul. Mahatmy Gandhiego 14 - druk 
Nr 123/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Liceum Handlowego dla 
Dorosłych w Zespole Szkół Handlowych nr 1 w Łodzi, przy ul. Mahatmy Gandhiego 
14 - druk Nr 124/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Handlowej 
w Zespole Szkół Handlowych nr 1 w Łodzi, przy ul. Mahatmy Gandhiego 14 - druk 
Nr 125/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji XXXVII Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łodzi, przy 
ul. Astronautów 19 - druk Nr 126/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
12.05.2005 r.). 

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji LII Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 18 w Łodzi, przy ul. Edwarda 41 - druk 
Nr 127/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum 
Specjalnego nr 55 w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 
37/39 - druk Nr 128/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej 
nr 88 w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Łodzi, przy ul. Wierzbowej 37/39 - druk 
Nr 129/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji Filii nr 1 Centrum Zajęć 
Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi, mieszczącej się, przy ul. Józefa 6 - druk Nr 130/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie 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 131/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Miejskiego 
nr 216 w Łodzi, przy ul. Gładkiej 46 druk Nr 132/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 



40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Miejskiego 
nr 225 w Łodzi, przy ul. Strycharskiej 24 - druk Nr 133/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 12.05.2005 r.). 

41. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXI/297/03 Rady Miejskiej W Łodzi z dnia 
26 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 - druk Nr 101/2005 
(materiał doręczony do skrytek w dniu 25.04.2005 r.). 

42. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi za rok 
2004 - druk Nr 102/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 25.04.2005 r.). 

43. Zapytania i wolne wnioski. 

44. Zamknięcie sesji. 
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