Schválený program:

Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
	Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
Správa z vykonaného preverenia skutočností pre naplnenie Uznesenia č. 112/2009 k Návrhu na odvolanie Michala Horeckého z funkcie viceprimátora mesta Žilina
Správa z vykonaného preverenia skutočností pre naplnenie Uznesenia č. 113/2009 ku Kontrolnej správe o plnení uznesení MsZ v Žiline
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2010
Prerokovanie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 124/2009 pozastaveného primátorom mesta Žilina
Informatívna správa o činnosti TIK mesta Žilina, p.o., za rok 2008
Návrh VZN o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení VZN č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
Návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
Návrh VZN upravujúceho zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina
Návrh VZN o dani z nehnuteľností
Návrh VZN o dani  za ubytovanie
Návrh VZN o dani za psa
Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
Návrh VZN o odpadoch
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina
Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2009
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu – Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010-2012
Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 – 2012
Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2010 – Zásady stanovenia ich použitia a výšky
Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie mesta Žilinské kultúrne centrum
Návrh hamornogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline v roku 2010
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
	Rokovací poriadok výborov v mestských častiach mesta Žilina
Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2009 
Návrh na vymenovanie predsedov a členov grantových komisií mesta na rok 2010
Lokálna stratégia komplexného prístupu s názvom „Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina“
	Interpelácie
Rôzne
Všeobecná rozprava
	Záver







