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Prezydent Miasta todzi 

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji spolecznych 
w sprawie realizacji przez Gmine Miasto t d d i  polityki migracyjnej w zwiqzku z podpisaniem 

przez prezydent Eodzi Hanne Zdanowskq ,,Deklaracji prezydentbw o wspdldzialaniu miast 
Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji". 

Na podstawie 5 7 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Konsultacji Spolecznych, stanowiqcego zalqcznik do 
uchwaly Nr LXIVl1357113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czenvca 2013 roku w sprawie 
ogloszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Spolecznych, niniejszym sMadamy wniosek 
o przeprowadzenie konsultacji spolecznych w sprawie realizacji przez Gmine Miasto Lodi polityki 
migracyjnej w zwiqku z podpisaniem przez prezydent Lodzi Hanne Zdanowskq ,,Deklaracji 
prezydentow o wsp6ldzialaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji". 

Cel konsultacji: zasiqgniecie opinii mieszkancow Lodzi w zakresie sposobu wywiqzania sic przez 
Gmine Miasto t o d i  ze zobowiqah w dziedzinie miejskiej polityki migracyjnej, ktore wynikajq 
z podpisania przez prezydent Lodzi Hanne Zdanowskq deklaracji migracyjnej UMP, a takie opinii 
w zakresie ewentualnego wycofania podpisu zioionego pod deklaracjq. 

Przedmiot konsultacji: 
Zadanie mieszkahcom Lodzi nast~pujqcych pytaii: 

1. Czy jest PanIPani podobnie jak prezydent Hanna Zdanowska za osiedleniem w Lodzi 
imigrantdw z islamskich krajow Bliskiego Wschodu i Afryki Pdnocnej, a jeieli tak to, ilu 
i jakich? 

2. Czy uwaia PanPani, ie prezydent Hanna Zdanowska powinna niezwlocznie wycofac 
podpis pod deklaracjq rnigracyjnq UMP, ktory zloiyla jako reprezentant miasta, a zatem 
w PanaIPani imieniu? 

3. Czy Pana/Pani zdaniem Prezydent Miasta Lodzi powinien prowadzik jakqkolwiek 
weryfikacje zapraszanych przez siebie islamskich imigrant6w pod kqtem ich przeszloSci, 
kontaktbw, kontakt6w ich rodzin oraz rozpoznania ich poglqdbw polityczno-ideologicznych, 
w tym stosunku do postaw islamskiego radykalizmu, a jeieli tak, to jakq i w jakim zakresie? 

4. Czy Pana/Pani zdaniem Prezydent Miasta todzi powinien monitorowad zachowania 
islamskich imigrantow takze po tym, jak zostanq oni relokowani do todzi, a jeieli tak, to 
w jaki sposob i w jakim zakresie? 

5. Czy PanaPani zdaniem islamscy imigranci powinni zostac wyposaieni przez Prezydenta 
Miasta Lodzi w mieszkania czynszowe, a jeieli talc, to czy na innych warunkach nii  
pozostali lodzianie, kt6rzy oczekujq w Lodzi na mieszkania komunalne? 

6. Jakie jest PanafPani zdanie odnoSnie lokalizacji mieszkan dla islamskich imigrant6w - czy 
powinny to by6 budynki miejskie dedykowane wylqcznie tym osobom, czy raczej 
pojedyncze mieszkania w budynkach komunalnych lub wsp6lnotowych? 

7. Jakie jest PanaPani zdanie na temat tego, do ktorych szkbl i przedszkoli powinny 
uczeszczaC dzieci islamskich imigrantbw - czy powinna je obejmowac rejonizacja lub czy 
powinny one trafiad do wy znaczony ch przez Wydzial Edukacj i U M t  placowek? 

8. Czy Pana/Pani zdaniem Prezydent Miasta Lodzi powinien zagwarantowaC islamskim 
imigrantom prace poprzez zloienie ofert zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta 



i spbikach z udzialem kapitalowym gminy, a jezeli tak, to w ktbrych? 
9. Czy Pana/Pani zdaniem Prezydent Miasta todzi  powinien zapewnic islamskim irnigrantom 

opiekq medycmq, a jezeli tak, to w jakim zakresie? 

Proponowany zasieg konsultacji: og6lnomiejski. 

Proponowany termin konsultacji: od 01.09.201 7 r. do 3 1.10.201 7 r. 

Proponowane formy pneprowadzenia konsultacji: spotkania z mieszkancami, ktorych formula 
umoiliwi im wyraianie opinii i postulatow oraz skladanie ich do protokolu; zbieranie opinii 
i propozycji na piSmie, w tym drogq elektroniczng z mozliwoSciq wykorzystania fonnularza 
konsultacyjnego; inne formy dopuszczone regulaminem konsultacji spolecznych, ktore zapewniq 
mieszkancom maksymalnie szeroki dostep do uczestnictwa w konsultacjach. 

Uzasadnienie: 
W dniu 30 czenvca 2017 roku prezydent Lodzi Hanna Zdanowska podpisaia wraz z innymi 
prezydentami miast Unii Metropolii Polskich ,,Deklaracjq prezydentbw o wspbidzialaniu miast Unii 
Metropolii Polskich w dziedzinie migracji". Dokument ten sygnalizuje otwarcie miast- 
sygnatariuszy na przyjmowanie i osiedlanie imigrantow z islamskich kraj6w Bliskiego Wschodu 
i Afryki Polnocnej. 

Przed zloieniem podpisu prezydent Zdanowska w iadnej formie nie poinformowala opinii 
publicznej o swoich zamiarach, stawiajqc zarowno lodzian, jak i ich przedstawicieli - radnych Rady 
Miej skiej przed faktem dokonanym. 

Polityka otwartych drnvi dla fali islamskiej migracji, uprawiana w ostatnich latach przez wladze 
centralne i samorqdy w krajach Europy Zachodniej, doprowadzila do powstania bezpoiredniego 
zagroienia dla zdrowia i zycia obywateli. Na ulicach Berlina, Kolonii, Londynu i Paryia rozegraty 
sic akty terroru, gwaitow na kobietach i inne obce nam kulturowo ekscesy, kt6re powodowane byiy 
islamskim radykalimem. DoSwiadczenia naszych partnerbw z UE potwierdzajg i e  cenq 
politycznej naiwnoSci w zarzqdzaniu migracjami ludnoSci jest bezpieczenstwo samych 
Europej czykow. 

Dlatego mieszkancy Lodzi muszq zostad uiwiadomieni, jakie konsekwencje niesie za sobq polityka 
migracyjna, kt6rej wolq wdraiania zasygnalizowala swoim podpisem prezydent Lodzi Hanna 
Zdanowska. Powinni uzyskad szansc wypowiedzenia sic, czy Swiadomie g o d q  s i ~  na obnizenie 
poziomu wlasnego bezpieczelistwa w miejscach publicznych i prywatnych domostwach w imiq 
zasad otwartosci na ludzi obcych pod wzgledem religii, kultury i obyczaju? Stawiane w ramach 
konsultacji pytania majq za zadanie zdiagnozowad, czy i na jakie wyrzeczenia i poiwiccenia 
todzianie sq gotowi, aby realizowad wizje prezydent miasta? JeSli nie byli przez niq zapytani o 
zdanie przed zioieniem podpisu pod deklaracjq migracyjn4 Unii Metropolii Polskich, to jak 
najbardziej majq prawo zabrania glosu, czy ich reprezentantka powinna sw6j podpis jak najszybciej 
wycofak, zanim slowa zapisane w deklaracji przejdq w czyny. 


