
DRUK BRM nr 52/2017 
 

PORZĄDEK OBRAD  
XLIV /nadzwyczajnej/ sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

w dniu 29 marca 2017 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 protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
4. Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych (po 

przerwie obiadowej). 
 
5. Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej). 
 
6. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności Prezydenta 

Miasta Łodzi w okresie między sesjami (po przerwie obiadowej). 
 
7.  Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie między sesjami 

(po przerwie obiadowej). 
 
8. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi na temat opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty 

dotyczącej uchwały Nr XLI/1075/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 lutego 2017 r. 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego oraz uchwały Nr XLI/1076/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego.  

 
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na opinię Łódzkiego Kuratora 

Oświaty do uchwały Nr XLI/1075/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 lutego 2017 r. 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego - druk Nr 78/2017 (materiał dostarczony do skrytek 
korespondencyjnych w dniu 24 marca 2017 r.). 

 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na opinię Łódzkiego 

Kuratora Oświaty do uchwały Nr XLI/1076/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych - druk Nr 79/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych 
w dniu 24 marca 2017 r.). 

 
 
 
 

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_078
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_079


11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia stanowiska Rady OPZZ 
Województwa Łódzkiego dotyczącego negatywnej opinii do uchwały Nr XLI/1075/17 
Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz uchwały 
Nr XLI/1076/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 
oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - druk Nr 80/2017 (materiał 
dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 24 marca 2017 r.). 

 
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odrzucenia stanowiska Zarządu Regionu Ziemi 

Łódzkiej NSZZ „Solidarność” dotyczącego negatywnej opinii do uchwały 
Nr XLI/1075/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz 
uchwały Nr XLI/1076/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych – 
druk Nr 81/2017 (materiał dostarczony do skrytek korespondencyjnych w dniu 
24 marca 2017 r.). 

                   
13. Zapytania i wolne wnioski. 
 
14. Zamknięcie sesji. 
 

http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_080
http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13326#p17_081

