
Proponowany porządek, posiedzenie nr 8 
Komisja Ładu Społeczno-Prawnego 

Rady Miejskiej w Łodzi 
25 sierpnia 2015 r.  

godz. 12:30, Mała Sala Obrad, ul. Piotrkowska 104 w Łodzi 
 

 
1. Przyjęcie protokołu nr 7/VII/2015 z dnia 1 lipca  2015 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 194/2015 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 115/2015. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 116/2015. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 117/2015. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 118/2015. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 119/2015. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 120/2015. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 121/2015. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 122/2015. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 123/2015. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 124/2015. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika – druk BRM nr 125/2015. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Realizacji Miejskiego 
Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi na lata 2015-2020  
– druk nr 193/2015. 

15. Informacja Komendanta Straży Miejskiej na temat zapewnienia bezpieczeństwa na 
łódzkich kąpieliskach ze szczególnym uwzględnieniem Wodnego Raju. 

16. Sprawy różne i wniesione.  

Osoba odpowiedzialna: Joanna Kaźmierczyk 
                                                                      Data sporządzenia: 20.08.2015 r. 


