
     
  

DRUK BRM nr 24b/2005 
 

PORZĄDEK OBRAD 
XLVI sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 23 marca 2005 r. 
 
 

Kontynuacja w dniu 13 kwietnia 2005 r. 
 
 

… 1.- 36. zrealizowane 

36a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Łodzi 
dotyczącego udzielenia poparcia Prezydentowi Miasta Łodzi w zakresie prac związanych 
z wykorzystaniem energii geotermalnej na terenie Łodzi – druk BRM nr 66/2005 
(materiał doręczony na sesji w dniu 23.03.2005 r.). 

37. zdjęto z porządku obrad 

38. zdjęto z porządku obrad  

39-45. zrealizowane   

46. zdjęty z porządku obrad 

47. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom 
i placom - druk Nr 64/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 16.03.2005 r.). 

48. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiej 
Przychodni „Widzew” w Łodzi - druk Nr 191/2004 wraz z autopoprawką (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 1.09.2004 r. a autopoprawka w dniu 8.09.2004 r.). 

49. Zapytania i wolne wnioski. 

50. Zamknięcie sesji. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROPOZYCJE WPROWADZENIA DO PORZĄDKU OBRAD 
XLVI sesji Rady Miejskiej kontynuowanej w dniu 13 kwietnia 2005 r. 

 następujących punktów: 
 
 

36b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi – druk 
BRM nr 22/2005 (materiał do odbioru w Zespole ds. Obsługi Sesji pok. 140A od dnia 
11.04.2005 r.). 

36c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Odznaki „Za Zasługi dla Miasta 
Łodzi” – druk BRM nr 23/2005 (materiał do odbioru w Zespole ds. Obsługi Sesji         
pok. 140A od dnia 11.04.2005 r.). 

36d. Wygłoszenie wniosku o odwołanie Pani Lidii Fido z funkcji wiceprzewodniczącej Rady 
Miejskiej w Łodzi. 

47a. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom 
nowym i projektowanym oraz zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazw dwóm 
ulicom projektowanym – druk nr 56/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
15.03.2005 r.). 

48a.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2005 rok w zakresie zadań własnych – druk nr 69/2005 (materiał doręczony 
do skrytek w dniu 31.03.2005 r.). 

48b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok 
w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego – druk nr 70/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
29.03.2005 r.). 

48c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 rok 
w zadaniach z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – druk 
nr 71/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 29.03.2005 r.). 

48d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznawania środków finansowych na 
realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta – 
druk nr 255/2004 wraz z autopoprawką (materiał doręczony do skrytek w dniu 
30.11.2004 r.), 

48e. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – druk nr 72/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
30.03.2005 r.). 

48f. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy Miasta Łodzi z Miastem Szeged 
w Republice Węgierskiej - druk Nr 74/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu 
6.04.2005 r.). 

48g. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 96 - druk Nr 75/2005 (materiał doręczony do 
skrytek w dniu 4.04.2005 r.). 

48h. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta 
Łodzi w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania 
napojów alkoholowych na obszarze Miasta Łodzi - druk Nr 76/2005 (materiał 
doręczony do skrytek w dniu 6.04.2005 r.). 

48i. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zmian w składach osobowych Komisji Rady 
Miejskiej – druk BRM nr 26/2005 (materiał doręczony do skrytek w dniu                   
6.04.2005 r.). 
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