
 
 

 Protokół nr 22/I/2016 - kontynuacja 
 posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej  

Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 18 stycznia 2016 roku 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 
1. Członkowie Komisji – zgodnie z listą obecności 
 Stan ………………- 9 
 Obecnych …...........- 9  
 Nieobecnych….…..- 0  
2. Zaproszeni goście – według listy obecności 
Listy obecności stanowią zał. nr 1 i 2 do niniejszego protokółu. 
 
II. Proponowany porządek obrad :.  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobom fizycznym 
od ceny sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych – druk nr 333/2015 z dnia 
28 grudnia 2015 r. 

 
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Łódzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i osobom fizycznym od ceny sprzedaży nieruchomości 
gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Pięknej bez numeru - druk nr 332/2015 
z dnia 28 grudnia 2015 r. 

 
6. Rozpatrzenie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu rozpatrzenia 

skargi p. ………….. – druk nr BRM 4/2016.  
 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia skargi p. ……           
– druk nr BRM 5/2016.  

 
10. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2016 r.  
 
11. Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 28 grudnia 2015 r. 
 
12. Sprawy różne i wniesione. 

  
 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak, który przypomniał, 
iż kontynuujemy porządek obrad z dnia 18 stycznia 2016r. 
  
III. Przebieg posiedzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 
Ad 4/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobom fizycznym od ceny sprzedaży 
samodzielnych lokali mieszkalnych – druk nr 333/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. ( zał. 3)   
 Projekt uchwały omówiła p. Monika Andrzejewska- Koniuszaniec Z- ca Dyrektora  
Wydziału Dysponowania Mieniem – zgodnie z zał. 3. Po prezentacji poprosiła o pozytywne 
zaopiniowanie projektu. 
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 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący p. Jan Mędrzak poddał 
projekt uchwały druk nr 333/15 pod głosowanie, który Komisja przy 5  głosach „za”, 
0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” zaopiniowała pozytywnie. 
 
Ad/5/ Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 
osobom fizycznym od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. 
Pięknej bez numeru - druk nr 332/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. – zał. nr 4 
 Projekt uchwały omówiła p. Katarzyna Sobańska Z - ca Dyrektora Wydziału 
Zamian i Nabywania Mienia – zgodnie z zał. 4. Po prezentacji poprosiła o pozytywne 
zaopiniowanie projektu. 
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący p. Jan Mędrzak poddał 
projekt uchwały druk nr 333/15 pod głosowanie, który Komisja przy 5  głosach „za”, 
0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” zaopiniowała pozytywnie. 
 
Ad 6/ Rozpatrzenie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
p. ………….. – druk nr BRM 4/2016. druk nr 5  . 
 Projekt uchwały przedstawił Pan Jan Mędrzak – zgodnie z zał. nr 5. 
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący p. Jan Mędrzak poddał 
projekt uchwały druk nr 4/2016 /15 pod głosowanie, który Komisja przy 5  głosach „za”, 
0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” zaopiniowała pozytywnie. 
 
Ad 7/ Rozpatrzenie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu rozpatrzenia skargi 
p. ………….. – druk nr BRM 5/2016. druk nr 6  . 
 Projekt uchwały przedstawił Pan Jan Mędrzak – zgodnie z zał. nr 6. 
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący p. Jan Mędrzak poddał 
projekt uchwały druk nr 5/2016 /15 pod głosowanie, który Komisja przy 5  głosach „za”, 
0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymał się” zaopiniowała pozytywnie. 
 
Ad/ 10. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2016 r.  
 Komisja bez uwag przyjęła zaproponowany projekt Planu Pracy na rok 2016 – 
jednogłośnie 6 głosami „za”  
 
Ad/ 11. Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 28 grudnia 2015 r. 
 Komisja bez uwag przyjęła protokół nr 21 z dnia 28 grudnia 2015r. – jednogłośnie 
5 głosami „za” 0 głosów” przeciw” i 1 głosie „wstrzymał się” 
 
Ad 12 Sprawy różne i wniesione 
 W ramach spraw różnych zapoznano z korespondencją, jaka wpłynęła do Komisji oraz 
przydzielono radnej p. A. Lucińskiej skargi do opracowania.  
 
IV. Zamkni ęcie posiedzenia  

Przewodniczący Komisji Pan Jan Mędrzak podziękował wszystkim za 
uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej R.M. w Łodzi 
i w tym miejscu uznał posiedzenie za zamknięte. Na tym protokół zakończono. 
 
 
Sporządziła: 
 
 
Małgorzata Gasik 
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