
 
 Protokół nr 55/I/2018 

 posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej  
Rady Miejskiej w Łodzi, 

z dnia 29 stycznia 2018 roku 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
1. Członkowie Komisji – zgodnie z listą obecności 
 Stan ………………- 7 
 Obecnych …...........- 6  
 Nieobecnych….…..- 1  
2. Zaproszeni goście – według listy obecności 
Listy obecności stanowią zał. nr 1 i 2 do niniejszego protokółu. 
 
II. Proponowany porządek obrad : 

 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie w trybie indywidualnym wniosków absolwentów oraz 

studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni o przyznanie prawa najmu do 
lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy – 
usytuowanych w wyremontowanych budynkach w ramach programu 
„Mia100Kamienic”. 

 
2. Sprawy różne i wniesione. 

            
 Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak, który przywitał 
radnych i zaproszonych gości, a następnie zapytał, czy są uwagi i wnioski do 
zaproponowanego porządku obrad w zaproszeniach?  
 Przewodniczący Komisji zaproponował rozszerzenie porządku o pkt. 1a w sprawie 
przyjęcia protokołu nr 54 z dnia 22 stycznia 2018 r. Natomiast Wiceprzewodniczący 
Komisji poprosił o wprowadzenie do porządku sprawy dotyczącej wynajmu na okres kilku 
miesięcy lokalu obecnie nr 17 w zrewitalizowanym budynku przy ul. Więckowskiego 4,  
który to najemca zmuszony był opuścić w 1968 r.   
Przewodniczący zaproponował ujęcie sprawy, jako pkt. 1b.  .  
Następnie porządek obrad w nowej zaproponowanej wersji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie, który Komisja przyjęła jednogłośnie 6 głosami „za”. 
 
III. Przebieg posiedzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 
 
Ad 1/ Rozpatrzenie i zaopiniowanie w trybie indywidualnym wniosków absolwentów oraz 
studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni o przyznanie prawa najmu do lokali 
przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy – usytuowanych 
w wyremontowanych budynkach w ramach programu „Mia100Kamienic”. 
który stanowi załącznik nr 3  i  4 do niniejszego protokółu. 
  
   
Członkowie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej   Łodzi 
otrzymali pakiet spraw z Biura Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji 
Społecznej i Kultury UMŁ z dnia 19.01.2018 r. znak DPK – BGM- I.7140.6.85.2018, 
zawierające łącznie 84 opisy indywidualnych wniosków absolwentów oraz studentów 
ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni o przyznanie prawa najmu do lokali 
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przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy mieszkaniowych- 
załącznik nr 3). 
 Na wstępie Przewodniczący Komisji  przypomniał, że jest to realizacja przyjętego 
wcześniej programu oddania w najem lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas 
trwania stosunku pracy, który uregulowany jest w uchwale Rady Miejskiej 
z dnia z 29 czerwca 2012 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta, zmienionej w dniu 5 listopada 2014 r., w której 
w § 22a określone są warunki i zasady przydziału lokali na czas trwania stosunku pracy 
oraz  kogo dotyczą - studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni oraz absolwentów 
rekomendowanych przez rektora danej uczelni bądź przez osobę przez niego upoważnioną.  
Pan J. Mędrzak poinformował, że w czasie ogłoszonego naboru wpłynęły łącznie 84 wnioski 
od absolwentów oraz studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni o przyznanie 
prawa najmu do lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 
Analiza wniosków pozwoliła na sklasyfikowanie 77 wniosków, które spełniają wymogi 
formalno – prawne oraz 7 wniosków, które nie spełniają przesłanek prawa miejscowego. 
Weryfikacji dokonało Biuro Gospodarki Mieszkaniowej. 
  
 Następnie przystąpiono do prezentowania stanu faktycznego i prawnego wynikających 
z poszczególnych wniosków oraz ich opiniowania, a następnie do dokonania przez Komisję 
wyboru wnioskodawców, jako najemców 11 lokali mieszkalnych przeznaczonych na ten cel – 
zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 
Wniosek nr 1. 
Wnioskodawca prosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Kierownik Oddziału 
Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w  Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
p. Romana Tarczyńska przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 1 zał. nr 3.  
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji Pan Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym rozstrzygnięciem tej 
sprawy?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 6 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna. 
 
Wniosek 2. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 2 zał. nr 3.  
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji Pan Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym rozstrzygnięciem tej 
sprawy?”  
głosów „za” – 2 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 1 
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Opinia negatywna. 
 
Wniosek 3. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Kurowska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 3 zał. nr 3.  
    
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji Pan Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym rozstrzygnięciem tej 
sprawy?”  
głosów „za” – 3 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 4 
Opinia pozytywna. 
 
Wniosek 4. 
Wnioskodawca prosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Kierownik Oddziału 
Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w  Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
p. Romana Tarczyńska przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 4 zał. nr 3.  
Wniosek nie spełnia wymogów formalno - prawnych z uwagi na brak rekomendacji Rektora 
uczelni i brak danych o zatrudnieniu.  
 
Ze względu, że wniosek nie spełnia wymogów Przewodniczący Komisji Pan Jan Mędrzak 
poddał pod głosowanie odrzucenie wniosku:„Kto jest za odrzuceniem wniosku?”  
głosów „za” – 7 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 0 
 
 
Wniosek 5. 
Wnioskodawca prosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej przypomniała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 5 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji Pan Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym rozstrzygnięciem?”  
głosów „za” – 5 
głosów „przeciw” - 1 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia pozytywna. 
 
Wniosek 6 
Wnioskodawca prosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
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z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Kurowska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej - zgodnie z poz. 6 zał. nr 3. 
 
Wniosek nie spełnia wymogów formalno - prawnych z uwagi na brak rekomendacji Rektora 
uczelni.  
 
Ze względu, że wniosek nie spełnia wymogów Przewodniczący Komisji Pan Jan Mędrzak 
poddał pod głosowanie odrzucenie wniosku:„Kto jest za odrzuceniem wniosku?”  
głosów „za” – 7 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 0 
 
Wniosek 7. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Kierownik Oddziału 
Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w  Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
p. Romana Tarczyńska przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 7 zał. nr 3.
 W fazie pytań i dyskusji radna p. Anna Lucińska zapytała, czy to jest matka 
samotnie wychowująca dziecko i jaki lokal wynajmuje? 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski zwrócił uwagę radnej, 
iż to wszystko jest zawarte w opisie - jaki lokal Wnioskodawczyni wynajmuje obecnie, że ma 
syna, gdyż mieszka z synem, nie ma mowy o małżonku – a przede wszystkim w tym trybie 
nie oceniamy kwestii socjalnych, tylko to, że chcemy młodych, zdolnych ludzi zachęcić do 
pozostania w Łodzi poprzez mieszkanie. Oczywiście będziemy wybierać wśród tych 
najbardziej zdolnych i będących w trudniejszej sytuacji socjalnej. Dlatego wcześniej radny 
upierał się, żeby była opinia środowiska. Ale wszystkie te informacje, o które Pani radna pyta 
są zawarte w opisie sprawy.   
 
Przewodniczący Komisji  poparł Wiceprzewodniczącego, że w ocenie chodzi o to, czy dana 
osoba jest warta zainwestowania ze strony Miasta, ze względu na interes Miasta, żeby zdolni 
pozostali w Łodzi. Opracowania przekazane radnym są bardzo szczegółowe i precyzyjnie 
przygotowane. Poza tym w dotychczasowych edycjach te informacje przygotowane były 
zawsze na wysokim poziomie.   
 
Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji Pan 
Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym?”  
głosów „za” – 7 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia pozytywna. 
 
Wniosek 8. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej  przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 8 zał. nr 3. 
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Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym rozstrzygnięciem ”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna. 
 
Wniosek 9. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie w najem dla 2 osób lokalu mieszkalnego z zasobu 
Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Kurowska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej - zgodnie z poz. 9 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym rozstrzygnięciem?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 3 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 10. 
Wnioskodawca wnosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla dwóch osób. 
Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w  Biurze Gospodarki 
Mieszkaniowej p. Romana Tarczyńska przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 10 zał. nr 3.  
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym rozstrzygnięciem?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 11. 
Wnioskodawca wnosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej  przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 11 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym rozstrzygnięciem ?”  
głosów „za” - 6 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia pozytywna. 
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Wniosek 12. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie w najem dla siebie i męża lokalu mieszkalnego 
z zasobu Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu 
„Mia100kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani 
Elżbieta Kurowska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej - zgodnie z poz. 12 
zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym rozstrzygnięciem tej 
sprawy?” 
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 13. 
Wnioskodawca prosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla dwóch osób. 
Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w  Biurze Gospodarki 
Mieszkaniowej p. Romana Tarczyńska przypomniała stan faktyczny i prawny - zgodnie 
z poz. 13 zał. nr 3.  
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym rozstrzygnięciem?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 4 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 14. 
Wnioskodawczyni prosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej  przypomniała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 14 zał. nr 3. 
 
W fazie pytań i głosów do dyskusji radny p. W. Skwarka zapytał, czy mamy pewność, 
że umowa o pracę zostanie przedłużona po marcu?  
Natomiast radna p. A. Lucińska dopytała, czy co roku najemca musi udokumentować 
zatrudnienie, czy zatem do końca marca b.r. zostanie Wnioskodawczyni poproszona 
o złożenie takiego dokumentu? 
 
Pani Romana Tarczyńska potwierdziła, że taki jest wymóg.  
 
Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
rozstrzygnięciem tej sprawy?”  
głosów „za” – 5 
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głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia pozytywna. 
 
Wniosek 15. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Kurowska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej - zgodnie z poz. 15 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym rozstrzygnięciem?” 
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 4 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 16. 
Wniosek dotyczy przyznania w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla dwóch osób. Kierownik Oddziału 
Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w  Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
p. Romana Tarczyńska przypomniała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 16 zał. nr 3.
  
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym rozstrzygnięciem ?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 3 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 17. 
Wnioskodawca prosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej  przypomniała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 17 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za?”  
głosów „za” - 4 
głosów „przeciw” - 1 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia pozytywna. 
 
Wniosek 18. 
Wniosek dotyczy o przyznania w najem dla siebie i partnerki lokalu mieszkalnego z zasobu 
Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
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Kurowska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 18 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za”  
głosów „za” - 4 
głosów „przeciw” - 1 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 19. 
Wnioskodawca prosi o przyznanie w najem dla dwóch osób lokalu mieszkalnego z zasobu 
Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Kierownik Oddziału 
Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w  Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
p. Romana Tarczyńska przypomniała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 19 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 3 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Brak rozstrzygnięcia 
 
Wniosek 20. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej  przypomniała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 20 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem?”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna. 
 
Wniosek 21. 
Wnioskodawczyni ubiega się o przyznanie dla siebie i partnerki lokalu mieszkalnego z zasobu 
Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Kurowska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 21 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tej 
sprawy”  
głosów „za” - 7 
głosów „przeciw” - 0 
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głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 22. 
Wnioskodawca prosi o przyznanie w najem dla siebie i partnerki lokalu mieszkalnego 
z zasobu Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu 
„Mia100kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla 
dwóch osób. Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w  Biurze 
Gospodarki Mieszkaniowej p. Romana Tarczyńska przypomniała stan faktyczny i prawny 
- zgodnie z poz. 22 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem?”  
głosów „za” - 3 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Brak rozstrzygnięcia 
 
Wniosek 23. 
Wnioskodawca ubiega się dla 2 osób o lokal mieszkalny z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem do 
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
23 zał. nr 3. 
  
Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
rozstrzygnięciem?”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 6 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 24. 
Wnioskodawczyni ubiega się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Kierownik Oddziału 
Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w  Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
p. Romana Tarczyńska zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 24 zał. nr 3.
  
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest?” 
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 25. 
Wnioskodawczyni prosi o przyznanie dla siebie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu 
Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 



 10

z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla dwóch osób. Pani 
Elżbieta Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej  przypomniała stan 
faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 25 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za?” 
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 26. 
Wnioskodawca ubiega się o lokal mieszkalny z zasobu Miasta usytuowany w budynku 
wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem do 
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
26 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 27. 
Wnioskodawczyni ubiega się o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana 
Tarczyńska Kierownik Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w  Biurze Gospodarki 
Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 27 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 28. 
Wnioskodawczyni prosi dla siebie o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu 
Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla dwóch osób. Pani 
Elżbieta Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan 
faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 28 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 2 
głosów „przeciw” - 3 
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głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 29. 
Wniosek dotyczy o lokal mieszkalny z zasobu Miasta usytuowany w budynku 
wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem do 
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
29 zał. nr 3. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, nie jest zatrudniony na 
umowę o pracę.  
Wniosek nie spełnia wymogów. 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za odrzuceniem wniosku?”  
głosów „za” – 7 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 0 
 
Wniosek 30. 
Wnioskodawca wnosi o przyznanie dla 2 osób lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana 
Tarczyńska Kierownik Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w  Biurze Gospodarki 
Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 30 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 3 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 31. 
Wnioskodawczyni prosi dla siebie  o przyznanie męża w najem lokalu mieszkalnego z zasobu 
Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 31 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 2 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 32. 
Wnioskodawczyni ubiega się dla siebie o lokal mieszkalny z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
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w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
32 zał. nr 3. 
  
Nikt nie zgłosił j pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 33. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem do 
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana Tarczyńska Kierownik 
Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnych w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 33 zał. nr 3.  
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 34. 
Wnioskodawca ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla dwóch osób. Pani 
Elżbieta Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan 
faktyczny i prawny -  zgodnie z poz. 34 zał. nr 3. 
 
W fazie pytań i dyskusji nad wnioskiem Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz 
Tomaszewski podkreślił, i ż Wnioskodawca jest współtwórcą wynalazku, zgłoszonego do 
Urzędu Patentowego RP. Zdaniem radnego zasługuje to na wyróżnienie i pozytywne  
rozstrzygnięcie. 
 
Nikt więcej nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” – 7 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 35. 
Wniosek ubiega się dla siebie o lokal mieszkalny z zasobu Miasta usytuowanego w budynku 
wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
35 zał. nr 3. 
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Nikt nie zgłosił j pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za?”  
głosów „za” - 6 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 36. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem do 
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana Tarczyńska Kierownik 
Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 36 zał. nr 3.  
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 37. 
Wnioskodawca wnosi o przyznanie w najem, dla siebie i partnerki, lokalu mieszkalnego 
z zasobu Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu 
„Mia100kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla 
dwóch osób. Pani Elżbieta Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 37 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 2 
głosów „wstrzymał się” - 5 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 38. 
Wnioskodawca ubiega się dla siebie i narzeczonej o lokal mieszkalny z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Kurowska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 38 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił j pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za?”  
głosów „za” - 3 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 4 
Opinia pozytywna 
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Wniosek 39. 
Wnioskodawczyni prosi o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem do 
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana Tarczyńska Kierownik 
Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 39 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 6 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 40. 
Wniosek dotyczy przyznania w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem do 
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla dwóch osób. Pani Elżbieta Żychalska 
inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - 
zgodnie z poz. 40 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” – 6 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 41. 
Wnioskodawczyni prosi dla siebie i męża o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Kurowska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 41 zał. nr 3. 
 
W fazie pytań i dyskusji nad wnioskiem Wiceprzewodniczący p. W. Tomaszewski zwrócił 
uwagę, iż Wnioskodawczyni wraz z mężem w dwójkę zamieszkują w lokalu własnościowym 
matki Wnioskodawczyni, a zatem mają jakąś „bazę”. 
 
Nikt nie zgłosił j pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 42. 
Wniosek dotyczy przyznania w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem do 
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wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana Tarczyńska Kierownik 
Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowym 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 42 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym ”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 43. 
Wnioskodawczyni ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 43 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 44. 
Wniosek dotyczy przyznania dla 2 osób lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
44 zał. nr 3. 
  
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 3 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 45. 
Wnioskodawca wnosi dla siebie i narzeczonej o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego 
z zasobu Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu 
„Mia100kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani 
Romana Tarczyńska Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w 
Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 45 
zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 0 
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głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 46. 
Wnioskodawca ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 46 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za?”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 47. 
Wniosek dotyczy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego w budynku 
wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
47 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 4 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 48. 
Wnioskodawczyni wnosi dla siebie i partnera o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego 
z zasobu Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu 
„Mia100kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 
Pani Romana Tarczyńska Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie 
z poz. 48 zał. nr 3. 
 
Prowadzenie posiedzenia przejął Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz 
Tomaszewski. 
 
W fazie pytań i głosów do dyskusji Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, iż perspektywy 
specjalizacji, to warto takie specjalizacje popierać. Radny stwierdził, że jest „za”.  
 
Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Wiceprzewodniczący Komisji poddał 
wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ”  
głosów „za” - 3 
głosów „przeciw” - 1 
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głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 49. 
Wnioskodawczyni ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 49 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Wiceprzewodniczący Komisji poddał wniosek 
poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem?”  
głosów „za” – 3 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 4 
Opinia pozytywna 
 
Ponownie prowadzenie posiedzenia przejął Przewodniczący Komisji p. J. Mędrzak. 
 
Wniosek 50. 
Wniosek dotyczy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego w budynku 
wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
50 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji poddał wniosek 
poddał pod głosowanie:„Kto jest za?”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 51. 
Wnioskodawczyni ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana 
Tarczyńska Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze 
Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 51 zał. 
nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna 
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Wniosek 52. 
Wnioskodawczyni ubiega się dla siebie i partnerki o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego 
z zasobu Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu 
„Mia100kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla 
dwóch osób. Pani Elżbieta Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 52 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem?”  
głosów „za” – 1 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 53. 
Wniosek dotyczy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego w budynku 
wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
53 zał. nr 3. 
 
W fazie pytań i dyskusji nad wnioskiem Przewodniczący Komisji  zapytał, w jakich 
projektach uczestniczyła Wnioskodawczyni w Holandii, Hiszpanii i Niemiec, czy mamy taką 
informację?  
 
Odpowiedzi udzieliła Pani E. Żychalska, która odpowiedziała, że badania w Hiszpanii  
dotyczyły bioczujników polimerowych, natomiast w Holandii był to projekt na temat metody 
diagnostycznej dla zniszczenia chrząstki stawowej. Wnioskodawczyni uczestniczyła 
w projektach, jako praktykant. Wpisane jest w oświadczenie zawodowe. Uczestniczyła w tych 
projektach w zespole.  
 
Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym ?”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 54. 
Wnioskodawczyni ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana 
Tarczyńska Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze 
Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 54 
zał. nr 3. Wnioskodawczyni zamieszkuje poza Łodzią, co powoduje, że nie spełnia 
przesłanek prawa miejscowego. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za”  
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głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 55. 
Wnioskodawca ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla dwóch osób. Pani 
Elżbieta Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan 
faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 55 zał. nr 3. Podobna sytuacja, gdyż Wnioskodawca 
zamieszkuje poza Łodzią, co powoduje, że nie spełnia przesłanek prawa miejscowego. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 56. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
56 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
   
Wniosek 57. 
Wnioskodawca ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana 
Tarczyńska Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze 
Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 57 zał.      
nr  3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego 
wniosku”  
głosów „za” - 2 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna 
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Wniosek 58. 
Wnioskodawczyni ubiega się wraz z partnerką o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego 
z zasobu Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu 
„Mia100kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla 
dwóch osób. Pani Elżbieta Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 58 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 59. 
Wniosek dotyczy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego w budynku 
wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
59 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem?”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 60. 
Wnioskodawczyni prosi dla siebie o najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana 
Tarczyńska Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze 
Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 60 zał. 
nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 61. 
Wnioskodawczyni dla siebie, partnera i syna ubiega się o przyznanie w najem lokalu 
mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach 
programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku 
pracy dla dwóch osób. Pani Elżbieta Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki 
Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 61 zał. nr 3. 
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Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 62. 
Wnioskodawca wnosi o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
62 zał. nr 3. Z załączonych dokumentów wynika, ze Wnioskodawca jest właścicielem 
lokalu. 
 
Przewodniczący Komisji  stwierdził, iż taka osoba, będąca właścicielem lokalu nie może 
ubiegać się o lokal komunalny.  
 
Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 6 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 63. 
Wnioskodawczyni prosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana 
Tarczyńska Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze 
Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 63 zał. 
nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 5 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 64. 
Wnioskodawca ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 64 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
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głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 65. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
65 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 66. 
Wnioskodawczyni prosi dla siebie i męża o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego 
z zasobu Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu 
„Mia100kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani 
Romana Tarczyńska Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 66 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 67. 
Wnioskodawca ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla dwóch osób. 
Pani Elżbieta Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan 
faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 67 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
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Wniosek 68. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
68 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 69. 
Wniosek dotyczy wynajęcia lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego w budynku 
wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem do 
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana Tarczyńska Kierownik 
Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 69 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 70. 
Wnioskodawczyni ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla dwóch osób. 
Pani Elżbieta Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan 
faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 70 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 5 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 71. 
Wniosek dotyczy przyznania w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
71 zał. nr 3. 
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Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 72. 
Wnioskodawczyni prosi o wynajęcie dla 2 osób lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana 
Tarczyńska Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze 
Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 72 zał. 
nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za?”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna. 
 
Wniosek 73. 
Wnioskodawca z żoną ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 73 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego 
wniosku”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 74. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Kurowska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 74 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 2 
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Opinia negatywna 
 
Wniosek 75. 
Wnioskodawczyni ubiega się o wynajęcie lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana 
Tarczyńska Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze 
Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 75 zał. 
nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna. 
 
Wniosek 76. 
Wnioskodawca ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 76 zał. nr 3. Wnioskodawca pracuje w oparciu o umowę 
o dzieło, zatem skoro nie pracuje w ramach stosunku pracy – nie spełnia wymogów 
prawa miejscowego.  
Przewodniczący Komisji  stwierdził, „Kto jest za odrzuceniem wniosku ze względów 
formalnych?” 
głosów „za” - 5 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 1 
 
Wniosek 77. 
Wnioskodawczyni ubiega się o wynajęcie dla 2 osób lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Kurowska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 77 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za”  
głosów „za” - 5 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia pozytywna. 
 
Wniosek 78. 
Wniosek dotyczy wynajęcia lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego w budynku 
wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem do 
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Romana Tarczyńska Kierownik 
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Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej 
zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 78 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna. 
 
Wniosek 79. 
Wnioskodawca ubiega się o przyznanie w najem dla 2 osób lokalu mieszkalnego z zasobu 
Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 79 zał. nr 3.  
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna. 
 
Wniosek 80. 
Wniosek dotyczy wynajęcia lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta usytuowanego w budynku 
wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem do 
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta Kurowska inspektor 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 
80 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za”  
głosów „za” - 2 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna. 
 
Wniosek 81. 
Wnioskodawczyni prosi dla siebie i męża o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego 
z zasobu Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu 
„Mia100kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani 
Romana Tarczyńska Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 81 zał. nr 3. 
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ”  
głosów „za” - 2 
głosów „przeciw” - 3 
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głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 82. 
Wnioskodawca ubiega się dla siebie i partnerki o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego 
z zasobu Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu 
„Mia100kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. 
Pani Elżbieta Żychalska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan 
faktyczny i prawny - zgodnie z poz. 82 zał. nr 3.  
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za”  
głosów „za” - 2 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna. 
 
Wniosek 83. 
Wnioskodawczyni ubiega się o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Elżbieta 
Kurowska inspektor w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny 
i prawny - zgodnie z poz. 83 zał. nr 3.  
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna. 
 
Wniosek 84. 
Wnioskodawczyni prosi dla siebie i męża o przyznanie w najem lokalu mieszkalnego 
z zasobu Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu 
„Mia100kamienic” z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani 
Romana Tarczyńska Kierownik Oddziału Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi 
w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej zreferowała stan faktyczny i prawny - zgodnie 
z poz. 84 zał. nr 3. 
 
W fazie pytań i głosów do dyskusji Przewodniczący Komisji  stwierdził, 
że Wnioskodawczyni ma ogromne sukcesy zawodowe, ma ogromny wkład naukowy, 
publikacje, ma się, czym pochwalić.   
 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za ”  
głosów „za” - 6 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia pozytywna 
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Przewodniczący Komisji p. J. Mędrzak, celem podsumowania poprosił sekretarza Komisji  
o odczytanie spraw zaopiniowanych pozytywnie.  
Pozytywne opinie uzyskały wnioski o nr nr : 3,  5, 7, 11, 14, 17, 18,  21, 23, 34, 35, 38, 40, 
47, 48, 49, 63, 70, 77 oraz 84.   
Natomiast dwa wnioski nr 19 i nr 22, na skutek proporcji głosów „za” oraz  „przeciw”, 
nie uzyskały rozstrzygnięcia. Wnioski te ponownie poddano analizie przez Komisję, 
a następnie poddano pod głosowanie: 
 
Wniosek nr 19  
głosów „za” - 2 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna 
 
Wniosek nr 22   
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Przewodniczący stwierdził, iż 20 wniosków uzyskało opinię pozytywną, a do zasiedlenia, 
jest 11 lokali, zatem należy dokonać wyboru najlepszych.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. W. Tomaszewski zaproponował przyjęcie przez Komisję, 
żeby przy wyborze posłużyć się największą ilością tylko uzyskanych głosów „za”. Radnego 
poparł radny p. W. Skwarka. 
 
Przewodniczący Komisji  p. Jan Mędrzak podsumował, iż tak pozytywne opinie uzyskały 
wnioski o nr nr : 7,  11, 14, 21, 34, 35, 40, 63, 70, 77 oraz  84, tym samym osoby znajdujące 
się pod numerami wniosków kwalifikują się, zgodnie z regulaminem oraz obowiązującą 
uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi, do przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Miasta 
na czas trwania stosunku pracy.   
Dla porządku Przewodniczący poddał pod głosowanie ww. wybrane wnioski, które 
to Komisja przyjęła jednogłośnie 6 głosami „za”. 
 
Przewodniczący ponownie odczytał numery wniosków wybranych przez Komisję: 7,  11, 14, 
21, 34, 35, 40, 63, 70, 77 oraz  84. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  zgłosił uwagę, iż w niektórych przypadkach służyłoby 
uczestnictwo przedstawicieli wyższych uczelni. Kryterium pozyskiwania potrzebnych 
absolwentów w Łodzi jest pierwszoplanowe, dlatego sposób wyboru winien być 
zmodyfikowany. 
 
Przewodniczący Komisji stwierdził, iż uwagę Komisja przyjmuje, aczkolwiek zdaniem 
Przewodniczącego jest to kompetencja Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady Miejskiej 
i Komisja dokonuje oceny z perspektywy interesu Miasta z racji zaangażowania 
zawodowego, uczelnianego osób, które starają się o przydział tego rodzaju lokali 
mieszkalnych. Pan Mędrzak zwrócił uwagę, iż procedura przewidziała rekomendację 
rektorów każdej wyższej uczelni. Każdy rektor bądź przez niego upoważniony prorektor mógł 
zawrzeć w rekomendacji wszystko, co chciał na temat studenta czy absolwenta. Radny 
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przypomniał, iż raz tylko była taka edycja z udziałem przedstawicieli uczelni, w tej edycji 
przegłosowaliśmy formułę, że będziemy pracować bez udziału przedstawicieli uczelni. 
 
  
Ad 1a/ Przyjęcia protokołu nr 54 z dnia 22 stycznia 2018 r.  
 
Komisja bez uwag jednogłośnie 5 głosami „za” przyjęła protokół nr 54 z dnia 22 stycznia 
2018r. 
 
Ad 1b/ Sprawa wynajmu na okres kilku miesięcy lokalu nr 17 w zrewitalizowanym budynku 
przy ul. Więckowskiego 4. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski przypomniał, iż przedstawił 
sprawę w dniu 3 kwietnia 2017 r. Wtedy wydawało się to oczywiste, chociaż nie zostało 
szczegółowo to odnotowane w protokole z tego posiedzenia. Powinniśmy się otworzyć na taki 
szczególny wniosek dotyczący mieszkańca Łodzi, który w wieku 16 lat wraz z rodzicami 
musiał opuścić mieszkanie przy ulicy Więckowskiego 4. Był to rok 1968, były to osoby 
pochodzenia żydowskiego, które wskutek ówczesnej nagonki opuściły Polskę. 
Było to wyjątkowo złe i niekorzystne. Z sentymentem Ci ludzie do Łodzi się odnoszą. 
Byli uczestnikami tych wydarzeń związanych z upamiętnieniem likwidacji getta, 
m.in. Pan ten był w Łodzi w 55 rocznicę likwidacji getta wraz z 91 letnią matką. W budynku 
przy ul Więckowskiego 4 żył przez kilka lat. Budynek został wyremontowany. Chodzi o to, 
żeby ten Pan mógł przez jakiś okres ok. 7 miesięcy wynająć to mieszkanie dokładnie ten 
lokal, w którym mieszkał z rodziną. Rodzice jego mieszkali w budynku wcześniej przez 
50 lat. Teraz chodzi o to, żeby mógł tam wynająć to mieszkanie w ramach tzw. „drogi 
sentymentalnej”, co radny nazwał formą terapeutyczną. Teraz Pan ten przebywa w Polsce 
z okazji współpracy, a w ogóle wyemigrował do Szwecji. Budynek po rewitalizacji będzie 
zasiedlany, a chodzi o to, żeby ten wynajem w jakimś trybie uprzedzić.   
Radny ustalił, iż po remoncie i rewitalizacji ten lokal na I piętrze ma obecnie numer 17. 
 
Radna p. Elżbieta Bartczak zapytała, co z lokalem po 7 miesiącach takiego najmu, miasto 
znowu będzie musiało wyremontować mieszkanie, przywrócić je do pierwotnego stanu, żeby 
można było przydzielić w najem innej rodzinie.   
 
Wiceprzewodniczący Komisji  p. W. Tomaszewski zauważył, że w ramach umowy cywilno 
– prawnej powinno się zawrzeć warunki opuszczenia lokalu.  
 
Radna p. Elżbieta Bartczak zapytała, czy w ogóle istnieją przepisy prawne, które umożliwi ą  
dokonanie tego typu transakcji – wynajęcie lokalu  tylko na okres 7 miesięcy. Lokal jest 
w zasobie Miasta i musimy kierować się tym, żeby wszystko dokonać zgodnie z literą prawa. 
Co mówią przepisy? Zdaniem radnej należy zasięgnąć opinii prawnej, czy jest możliwe 
przeprowadzenie takiego działania.  
 
Wiceprzewodniczący powiedział, że dlatego przyszedł ze sprawą i mówił, że jest taka 
kwestia i wówczas przedstawicielom administracji lokalowej to było sygnalizowane.  
 To jest kwestia wyjątkowa, nawet wtedy mówiłem, z czym państwo się zgadzali, że jak 
trzeba dokonać jakiejś zmiany wyjątkowych uchwał dotyczący zasad wynajmu lokali, 
to można to uprzedzić. Z punktu widzenia radnego jest to na tyle wyjątkowa kwestia, 
że powinno się raczej oprzeć na umowie cywilno prawnej takiego lokalu. Ten lokal nie 
powinien być jeszcze traktowany po remoncie, jako klasyczny lokal mieszkalny, tylko lokal 
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w zasobie gminy, tylko bardziej w kategoriach wynajmu lokalu użytkowego,  
na szczególnych warunkach, albo nawet tak, kiedy się na terenie miasta wynajmuje się lokal 
na jakieś akcje, na jakiś czas. Tworzenie normy stałej na wynajem na takich warunkach, 
zdaniem radnego, jest niecelowe, ponieważ jest to wyjątkowa sytuacja, która nawet znajdzie 
później odzwierciedlenie medialne, że ta osoba, która tu mieszkała uczestniczyła także 
w jakiś sposób w odtwarzaniu historii tego miejsca. Dzisiaj szczególnie jest to pilne, 
żeby w trybie tego postępowania z zakresu wynajmu, powstrzymać się od tego docelowego 
przekazania tego jednego lokalu, aż na ten okres, kiedy ten wyjątkowy tryb udostępnienia  
tego pomieszczenia będzie przeprowadzony. Wiceprzewodniczący o pozytywną opinię 
Komisji ponownie poprosił, bo wtedy pozytywnie się odniesiono. 
 
Radna p. Elżbieta Bartczak zapytała, czy jest taka możliwość prawna, żeby Komisja mogła 
to przegłosować? Żeby to przegłosować, to Komisja musi mieć pewność, że wszystko jest 
zgodnie z literą prawa, czy nie naruszymy jakichkolwiek przepisów ustaw? Zdaniem radnej 
jest to bardzo ważne? 
 
Pani Bogusława Kolis p.o. Dyrektora Biura Gospodarki Mieszkaniowej powiedziała, 
że nie wie, że była taka wola Komisji i że była wstępna zgoda na najem lokalu w tym trybie. 
Wstępnie p. Kolis się wypowiedziała, że gdy chodzi o najem lokali mieszkalnych nie ulega 
wątpliwości, że lokal ten wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Lokale wchodzące 
w skład mieszkaniowego zasobu miasta wynajmujemy w świetle przyjętej przez Radę 
Miejską uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych. Z uchwały tej wprost 
wynika, że są to lokale dla członków wspólnoty samorządowej i przede wszystkim istotnym 
jest to, że osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i bardzo istotny 
warunek- kryterium dochodowe. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego - to kwota 
2550 zł.    
 
Przewodniczący p. J. Mędrzak powiedział, że to, o czym mówił Wiceprzewodniczący 
to w żaden sposób nie jest podstawą do jakiejkolwiek operacji związanej z udostępnieniem 
tego lokalu nie może się dokonać na podstawie cytowanej wyżej uchwały Rady Miejskiej. 
Jeżeli w ogóle mamy mówić o możliwości udostępnienia tego lokalu na określony czas, to 
może nastąpić wyłącznie odrębną uchwałą Rady Miejskiej, jeżeli Biuro Prawne znajdzie 
podstawę prawną w kodeksie cywilnym. To jest majątek Miasta, w związku z tym gmina 
może zadysponować majątkiem, analogicznie do sprzedaży nieruchomości. Idąc dalej tą 
ścieżką, sięgając do tego, że gmina dysponuje majątkiem w oparciu o uchwałę Rady 
Miejskiej, to zdaniem radnego tylko odrębną uchwałą Rady Miejskiej. To byłaby 
jednorazowa taka sytuacja, bo kryterium dochodowe, zamieszkiwanie itd. nie wchodzi w tym 
przypadku w grę. Co do pomysłu podróży sentymentalnej z lat młodości być może taki 
wyjątek można zrobić, ale w odrębnym trybie, który trzeba zaproponować.  
Kolejna rzecz, to kwestia opuszczenia tego lokalu, gdy ktoś np. powie nie ja nie wyjdę z tego 
lokalu, albo nie będzie płacił czynszu, to wówczas narażamy się, dlatego trzeba zabezpieczyć 
się pod każdym względem, żeby nie była ryzyka przy zadysponowaniu mieniem - poprzez 
uchwałę Rady Miejską. Czy to jest możliwe, czy gmina może? 
 
Pani Bogusława Kolis p.o. Dyrektora Biura Gospodarki Mieszkaniowej powiedziała, że 
dotychczas nie było tego typu sytuacji, musimy wystąpić o opinię radców prawnych.     
 
Przewodniczący p. J. Mędrzak powiedział, żeby w wystąpieniu o pinię prawną zawrzeć ideę 
o udostępnienie na określony czas, nie chodzi o sprzedaż nie chodzi o najem, tylko o umowę 
cywilna prawną. 
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Pani Bogusława Kolis zwróciła uwagę, iż mamy w tym przypadku do czynienia z lokalem, 
który wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Miasta. Zarówno ustawodawca w ustawie 
o ochronie praw lokatorów  [….], jak również uchwała Rady Miejskiej przewidziały najem 
takiego lokalu - umowa najmu. Pani Kolis poprosiła o wsparcie protokołem z tamtego 
posiedzenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. J. Mędrzak powiedział, że wówczas była dyskusja i sam wtedy 
stwierdził, żeby ten Pan wystąpił i ten Pan teraz może sformułować pismo i wystąpić do Pani 
Prezydent Miasta, czy do władz miasta o możliwość użyczenia, czy wynajęcia lokalu. 
Wniosek będzie, to uruchomimy procedurę. Dzisiaj mówimy o sposobie ewentualnie 
przeprocedowania tej sprawy.  Nie ma wystąpienia, zgłasza Wiceprzewodniczący Komisji 
problem, w związku z tym my nie mówimy nie, tylko zwracamy się do Pani Prezydent 
o opracowanie opinii prawnej na temat możliwości określenia procedury, według której 
można to mieszkanie udostępnić temu Panu na cel, jaki on wskaże w swoim wystąpieniu. 
Oczywiste jest, że ta ww. uchwała nie ma zastosowania, to jest jasne. Pod takim tylko 
sformułowaniem możemy o tej sprawie dyskutować, znaleźć rozwiązanie. Czy znajdziemy – 
nie wiem.   
 
Pani Bogusława Kolis powiedziała, że rozumie, iż musi oczekiwać na protokół z posiedzenia 
który będzie stanowił podstawę.  
 
Przewodniczący Komisji p. J. Mędrzak zapytał, Wiceprzewodniczącego, czy taki sposób 
podjęcia sprawy zmierza w tym kierunku, żeby osiągnąć cel?  
 
Wiceprzewodniczący Komisji  powiedział, że chciałby, żeby we wniosku Komisji było to, 
żeby Zarząd Lokali Miejskich wraz z Biurem Gospodarki Mieszkaniowej nie wynajmował 
tego lokalu, bo za moment będzie uruchomiony tryb najmu dla wszystkich lokali tej 
kamienicy. Chodzi o wniosek Komisji, żeby nie wynajmować tego jednego lokalu, tylko żeby 
przygotować drogę do czasowego najmu tego lokalu na wniosek tej osoby i później po 
okresie najmu, stanu dysponowania tym lokalem na zasadzie czy dzierżawy, czy czasowego 
najmu, żeby potem dopiero on mógł być udostępniany innym. To jest pierwszy formalny 
wniosek z uwagi na czas.  
 
Przewodniczący Komisji powiedział, że trzeba dać ten czas, bo to nie może być, że za pół 
roku będziemy opinię prawną. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  powiedział,” że opinia musi być teraz. Ja generalnie mógłbym 
wylać tu krokodyle łzy, ponieważ ponad rok temu występowałem. Kierowałem całą 
korespondencję mailową do ZLM. Tam była opinia pozytywna, pozytywne odniesienie się do 
tego. Miałem kontakt z dyrektorami ZLM  i wszyscy było pozytywnie ustosunkowani, tylko 
chyba każdy sobie gdzieś tam odraczał w przyszłości, chociaż głównie  moje pytanie było, co 
Państwo proponujecie, jaką formułę”?  
  
Przewodniczący Komisji przypomniał, że na naszym posiedzeniu nie było procedowania.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji  odpowiedział, że nie mówił o naszym posiedzeniu. 
Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, że było pozytywne stanowisko, a od dzisiaj będzie 
czytał każde stanowisko, o które wnosi, w protokole, bo tam było powiedziane, że Komisja 
to popiera, musimy tylko znaleźć drogę.  Było pozytywne stanowisko. 
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Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż jest nagranie z posiedzenia.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. W. Tomaszewski stwierdził, że odsłuchamy nagranie. 
Przez ten czas miała być uwzględniona kwestia dotycząca formuły prawnej takiego 
udostępnienia tego lokalu. Minęło kilka miesięcy. 
 
Przewodniczący Komisji p. J. Mędrzak powiedział, „ że nie ma złej woli nad tym 
wnioskiem, Pan zgłosił sprawę, ale my żeśmy tego nie sformalizowali, tylko ja wtedy 
powiedziałem – wystąpi, będziemy działać. Nie wystąpił. W związku z tym dzisiaj ” 
wypowiedź przerwano].  
 
Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, iż mówiliśmy o drodze prawnej. 
 
Przewodniczący Komisji powiedział nie, nikt nie wiedział, jaka ma być ta droga i dzisiaj nie 
wiemy. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, iż przekazał korespondencję mailową do ZLM. 
 
Z-ca Dyrektora ZLM  p. Dorota Krysiak  stwierdziła, iż na dzień dzisiejszy nie ma takiej 
wiedzy, co do takiej korespondencji. Sprawdzimy, czy była takie wystąpienie. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji powiedział, „iż sprawa jest delikatna, Pan zwrócił się drogą 
poczty elektronicznej. Tę pocztę elektroniczną przekazałem do Dyrektora Pana Artura Nogali, 
była również rozmowa w tej sprawie z Panem Dyrektorem Chojnackim. Była kwestia 
ustalenia w pierwszym rzędzie, który to jest lokal, co się dokonało. I potem pytałem, jaką 
drogą prawną należy pójść, czy potrzeba jakichś zmian, nawet uchwały Rady Miejskiej, żeby 
dokonać takiego najmu. Do dziś nie uzyskałem tej odpowiedzi. Pierwotnie zakładano, 
że skoro na Komisji to stawało, to być może w oparciu o stanowisko Komisji da się to zrobić. 
No i na tym sprawa się, że tak powiem zawiesiła, a ponieważ czas biegnie do przodu, 
za moment się okaże, że lokal będzie wynajęty i koniec kropka, a uważam, że sprawa jest 
dość prestiżowa, więc w związku, z czym mówię o tym, żeby Państwo dzisiaj przy 
stanowisku Komisji przyjęli założenie mówiące o tym, że ten lokal, który okazuje się będzie 
nr 17 w nowym budynku po remoncie, żeby jeszcze nie wynajmować. Żeby nadrobić ten czas 
w postaci określenia tej drogi prawnej związanej z tym, żeby można było wynająć to. I żeby 
Komisja oficjalnie poparła ten kierunek, bo jak poprze, to znaczy, że droga się na pewno 
znajdzie.” 
 
Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja wystąpi o to, w tej sprawie, o której Pan 
Wiceprzewodniczący mówi i zwrócimy się o to, żeby nie wynajmować tego lokalu i również 
zwrócimy się o to, żeby ta opinia prawna była gotowa na następne posiedzenie Komisji, czyli 
przed sesją 21 lutego b.r. Prosimy o taką opinię 19 lutego b.r. Takie jest stanowisko Komisji. 
 
Przedstawiciel ZLM p. D. Krysiak zapytała, czy Pan posiada obywatelstwo polskie? 
     
Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedział, że w tej chwili obywatelem szwedzkim.  
 
Przewodniczący Komisji  poprosił Wiceprzewodniczącego o wyjaśnienie tego faktu.  
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Wiceprzewodniczący Komisji powiedział:„ że korespondencja ta jest, ma trochę delikatny 
wymiar, ja to przesyłałem na zasadzie takiej, że to co do mnie docierało przesyłałem do 
Dyrektora Nogali. Bardzo pozytywnie do tego się odwołał, od samego początku wszyscy się 
odnosili. Tylko czas upłynął”. 
Na pewno jakiś wniosek zostanie sformułowany. Jeżeli się okaże, że ta korespondencja nie 
jest formalną podstawą, to wtedy poprosimy, żeby ten Pan wystąpił na piśmie. On tu był, 
uczestniczył. 
 
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Z-cy Dyrektora p. Krysiak i powiedział, że już 
wiadomo, czego oczekujemy. Poprosił o zajęcie się sprawą i o pinię prawną na 19 lutego b.r.  
 
Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak zaproponował przyjęcie przez Komisję 
stanowiska o wystąpieniu do ZLM czy BGM o opracowanie opinii prawnej na temat 
możliwości udostępnienia, wynajęcia, czy podnajęcia, użyczenia lokalu dla obywatela 
szwedzkiego lub polskiego w trybie indywidualnym - poza uchwałą, którą przyjęła Rada 
Miejska w Łodzi. Opinii prawnej na temat drogi, procedury.  Ponadto o wystąpienie 
z wnioskiem o wyłączeniu tego lokalu do czasu opracowania opinii.  
Pan J. Mędrzak poddał pod głosowanie zaproponowane stanowisko, które to Komisja przyjęła 
jednogłośnie 6 głosami „za”.  
Komisja zgodnie z przyjętym stanowiskiem skieruje stosowne pismo do Zarządu Lokali 
Miejskich.   
 
Ad 2/ Sprawy różne i wniesione.  
  
Nikt nie zgłosił żadnych spraw i wniosków.  
 
IV. Zamkni ęcie posiedzenia  

Przewodniczący Komisji p. 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: 
 
Sekretarz Komisji 
 
Małgorzata Gasik 
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