
 
 Protokół nr 12/VII/2015 

 posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej  
Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 6 lipca 2015 roku 

 
I. Obecność na posiedzeniu: 
1. Członkowie Komisji – zgodnie z listą obecności 
 Stan ………………- 7 
 Obecnych …...........- 0  
 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?  
 Radny p. Władysław Skwarka poprosił o rozpatrzenie w pierwszej kolejności 
1 wniosku absolwenta, który brał udział w poprzedniej edycji, a w chwili obecnej ubiega się 
o zamianę wynajętego lokalu na czas trwania stosunku pracy na inny lokal z zasobu Miasta na 
czas nieoznaczony ze względu na sprawy rodzinne i zawodowe. W przypadku pozytywnej 
opinii Komisji zwolniony lokal mógłby być przeznaczony w w ramach tego programu.   
Następnie porządek obrad w nowej zaproponowanej wersji Przewodniczący poddał pod 
głosowanie, który Komisja przyjęła jednogłośnie 7 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. 
 Przewodniczący Komisji p. J. Mędrzak poprosił przedstawiciela Wydziału 
Budynków i Lokali o zreferowanie, jako pierwszą, sprawę wnioskodawcy o zamianę 
wynajętego lokalu na czas trwania stosunku pracy na inny lokal z zasobu Miasta na czas 
nieoznaczony ze względu na sprawy zawodowe i rodzinne.  
 Pani Bogumiła Turczak – inspektor w Wydziale Budynków i Lokali  UMŁ 
zreferowała stan prawny i faktyczny sprawy – zgodnie z zał. nr 3. 
W fazie pytań i dyskusji nad wnioskiem radny p. W. Skwarka zwrócił uwagę, iż 
w poprzedniej edycji Komisja przydzieliła absolwentowi lokal, ale z chwilą rozpoczęcia przez 
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niego działalności gospodarczej, z racji wyuczonego zawodu, nie będzie on już w stosunku 
pracy.  
Pan J. Mędrzak stwierdził, iż w przypadku pozytywnego zaopiniowania sprawy bilans się 
nie zmieni - lokal za lokal. 
Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji Pan Jan 
Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 
wniosku w sprawie zamiany na inny lokal mieszkalny?”  
głosów „za” – 6 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia pozytywna. 
Pani B. Turczak poinformowała, że zwolniony lokal będzie włączony do puli lokali 
w kolejnej edycji realizacji tego programu. 
   
Członkowie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej   Łodzi 
otrzymali pismo Wydziału Budynków i Lokali w Departamencie Infrastruktury i   Lokali 
UMŁ z dnia 17.09.2014 r. znak DGM BL-II.7140.12.109.2015, zawierające łącznie 87 
opiów indywidualnych wniosków mieszkaniowych wraz ze stanowiskiem Wydziału 
Budynków i Lokali, wymagających zaopiniowania (materiał doręczony do skrytek radnych - 
załącznik nr 4). 
 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.  
Rocznie na ten cel zaplanowane jest rozdysponowanie ok. 50 lokali mieszkalnych. Do 
rozdysponowania w tej edycji jest 15 mieszkań.   
 Pan J. Mędrzak poprosił przedstawicieli Wydziału Budynków i  Lokali UMŁ 
o przedstawienie krótkiej informacji na temat obecnej edycji. 
 Pani B. Turczak poinformowała, że nabór ogłoszony został w okresie od 7 maja 
do 8 czerwca br. W wyznaczonym terminie wpłynęło łącznie 86 wniosków od absolwentów 
oraz studentów ostatniego roku łódzkich wyższych uczelni o przyznanie prawa najmu do 
lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy i 1 wniosek, który  
wpłynął po  terminie.  
Wstępna analiza wniosków pozwoliła na sklasyfikowanie 75 wniosków spełniających 
wymogi formalno – prawne z pierwszeństwem wyboru, wynikającego z § 22a ust. 3 i 4 
oraz wymogu zapisu ust. 5 cytowanej uchwały, zaopiniowanych pozytywnie przez Wydział 
Budynków i Lokali, 9  wniosków spełniających wymogi formalno-prawne bez pierwszeństwa 
wyboru również zaopiniowane pozytywnie oraz 3 wnioski niespełniające wymogów formalno 
– prawnych, które zostały przez Wydział Budynków i Lokali zaopiniowane negatywnie, 
w tym 1 wniosek złożony po terminie.  
 
 Przystąpiono do prezentowania stanu faktycznego i prawnego wynikających 
z poszczególnych wniosków oraz ich opiniowania, tym samym dokonania przez Komisję 
wyboru osób, jako najemców 15 lokali mieszkalnych przeznaczonych na ten cel – zgodnie 
z załącznikiem nr 4. 
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Wniosek nr 1. 
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 Bogumiła 
Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny 
zgodnie z poz. 1 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, 
gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji Pan Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie: „Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawy?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna. 
 
 Na wniosek przedstawiciela Politechniki Łódzkiej, Kierownik Oddziału Lokali 
Mieszkalnych p. Romana Tarczyńska poinformowała zaproszonych gości, iż w tej edycji 
do wynajmu przewidzianych jest 15 lokali usytuowanych w budynkach zrewitalizowanych - 
w ramach programu „Mia100kamienic”. Lokale te nadają się do zamieszkania i zasiedlenia 
od zaraz. Są wśród nich lokale o strukturze 1 pokoju z kuchnią, 1 pokoju z aneksem 
kuchennym oraz lokalu o strukturze 2 pokoje z kuchnią. Pani Tarczyńska odczytała 
poszczególne adresy lokali i ich  powierzchnie, które to zostały enumeratywnie wymienione 
w załączniku do uchwały Rady Miejskiej - zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Łodzi. Ponadto p. Tarczyńska wyjaśniła obowiązującą w tym zakresie procedurę, 
która  wynika z cytowanej na wstępie przez Przewodniczącego, uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi.  
 Przewodniczący Komisji  p. J. Mędrzak stwierdził, że kryteria kwalifikują wnioski 
z pierwszeństwem wyboru, bądź bez pierwszeństwa wyboru, natomiast przy ocenie każdej 
sprawy decyduje element uznaniowości. Dysponujemy, dlatego materiałem, który określa 
całokształt sprawy – warunki życia, osiągnięcia młodego człowieka, jego sukcesy zawodowe, 
co daje pewien zasób wiedzy i informacji, którą komisja ocenia. Tak jest skonstruowana 
uchwała Rady Miejskiej. Te sztywne kryteria w pierwszej kolejności decydują, czy wniosek 
kwalifikuje się, czy też nie, do procedowania w tym trybie.  
 Pełnomocnik Rektora Politechniki Łódzkiej stwierdził, iż na uczelni nie każdy 
dostaje rekomendację. Przyjęte zostały pewne kryteria i to jest weryfikowane. Nie jest tak, że 
kto chce aplikować, to dostaje rekomendację od rektora uczelni. Wnioski są wnikliwie 
oceniane przez powołaną na uczelni komisję. Zdaniem pełnomocnika, uczelnia zatem nie 
potrzebnie robi wstępną weryfikację, być może powinno się każdemu studentowi dać 
rekomendację, który będzie o to wnioskował, skoro dalej nie ma jasno określonych kryteriów 
i sprawa jest uznaniowa przez Komisję.  
 Pan J. Mędrzak przyznał, że istnieje pewien element uznaniowości, lecz nie da się 
wszystkiego ustalić w systemie 0, 1, 0, 1 itd. Przy opracowaniu projektu uchwały, były długie 
dyskusje i nie da się tego zapisać w ten sposób.  
 Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, 
iż podziela obawy przedstawicieli uczelni i nie czuje się kompetentny, żeby uznaniowo 
spośród 87 wniosków wskazywać, który wniosek zasługuje na uznanie. Zdaniem radnego 
głosem najbardziej pomocnym jest głos przedstawicieli uczelni, gdyż władze uczelni 
analizowały wnioski i dały rekomendację. Dziś mamy 15 lokali, a 79 wniosków 
z pierwszeństwem wyboru. Dlatego najlepiej będzie skorzystać z opinii uczelni na gorąco, 
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skoro ich przedstawiciele są obecni. Może przy każdym wniosku należy wysłuchać opinii 
uczelni. Przy takiej ilości wniosków wydać opinię, które z nich winny być uwzględnione 
w pierwszym rzędzie. Będzie to wówczas wymiar obiektywizacji. Radny zawnioskował, żeby 
odroczyć o tydzień posiedzenie i przy każdym wniosku, mając na uwadze ograniczoną ilość 
lokali, uwzględniać głos uczelni i preferencje. 
 Radny p. Waldemar Buda zapytał, czy rekomendacja jest opisowa, czy tylko 
wydana opinia przez uczelnie, jako pozytywna, czy negatywna? 
  Przedstawiciel PŁ stwierdził, iż w ramach konkursu obowiązuje formularz wniosku 
i on nie przewiduje opinii pisemnej władz uczelni, wymagane jest tylko stwierdzenie, że 
rektor uczelni udziela rekomendacji. Uczelnia przy przydzielaniu różnych świadczeń czy 
stypendiów, wartościuje osiągnięcia. Uczelnia przeprowadza wnikliwą analizę, dlatego 
rekomendacja poprzedzona jest konkretnymi działaniami i analizami. Zatem może należałoby 
zmienić te warunki i poprosić uczelnie o skonkretyzowanie pewnych kwestii w ramach 
rekomendacji.  Osiągnięcia naukowe, osiągnięcia podczas studiów, oceny w nauce, 
zaangażowanie itp. takie elementy są uwzględnianie przy rekomendacji, natomiast samo 
rekomendowanie nic komisji nie mówi. 
 Przewodniczący Komisji przypomniał, że program funkcjonuje od ponad roku i Rada 
Miejska podjęła uchwałę z takimi kryteriami i warunkami, jakie należy spełnić, lecz nie jest 
powiedziane, że można to zmienić. Dzisiaj obowiązuje ta uchwała i w oparciu o te kryteria 
musimy rozstrzygać. Komisja na uczelni sama, też dokonuje oceny studenta i nie wszyscy 
uzyskują rekomendację, to jest to pierwszy typ dla Komisji i sygnał, że skoro jest 
rekomendacja, to coś to znaczy. Nie podejmujemy polemiki, czy ktoś zasłużył bardziej, czy 
też nie, na tą rekomendację. Przyjęto, że skoro jest rekomendacja rektora, to nie dyskutujemy 
i przyjmujemy ją, gdyż ma ona ważące znaczenie.   
 Wiceprzewodniczący Komisji ponowił swój wniosek, żeby uwzględnić ilość 
wniosków z rekomendacjami z poszczególnych uczelni ze wskazaniem ich kolejności.  
 Radny p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę, iż opinia uczelni jest bardzo ważna, 
ale tylko w kwestii oceny studenta, czy był dobrym studentem, czy był aktywny, jakie wyniki  
miał lub osiągnięcia naukowe, natomiast nie brano pod uwagę warunków ekonomicznych 
i bytowych wnioskodawców, czy mieszkają z rodzicami w mieszkaniu, czy w domu 
jednorodzinnym. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych tym młodym ludziom polega na tym, 
żeby Komisja przydzieliła lokale zdolnym osobom, które chcemy związać z naszym miastem,  
w Łodzią są zatrudnieni i mają skromne warunki mieszkaniowe, a nie osobom, które są 
owszem zdolne, ale  chcą tylko się wyprowadzić się od rodziców i usamodzielnić. Komisja 
posiada takie informacje, a władze uczelni nie. Komisja Gospodarki Mieszkaniowej 
i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi rozpatruje w trybie indywidualnym w ciągu trwania 
kadencji kilka tysięcy wniosków mieszkaniowych. Wnioski rozpatruje się na podstawie 
oceny, jakie są warunki bytowe, ekonomiczne, rodzinne, zdrowotne. Opinia uczelni natomiast 
jest potrzebna, żeby Komisja miała wiedzę, czy student jest przez uczelnię ceniony.  
 Radny p. Waldemar Buda zwrócił uwagę, iż w trybie indywidualnym komisja, kiedy  
wydaje opinię pozytywną, to wnioskodawca oczekuje w kolejce na przydział lokalu. W tym 
przypadku mamy 15 lokali do rozdysponowania i osoby, które nie uzyskują opinii pozytywnej 
wypadają z tego programu i nie oczekują w kolejce na lokal. Zdaniem radnego w 
podejmowaniu decyzji, ułatwiłaby lista rankingowa władz uczelni oraz Urzędu. Dlatego 
radny przyłączył się do wniosku Wiceprzewodniczącego Komisji i odroczenie posiedzenia.  
 Przedmówca przypomniał, że jest uchwała Rady Miejskiej, która scedowała na 
Komisję Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi podjęcie decyzji, 
a nie na Urząd, czy uczelnię.    
 Pan Antoni Różalski – przedstawiciel Uniwersytetu Łódzkiego stwierdził, 
iż w chwili obecnej nie jest w stanie przedstawić listy rankingowej, bo nikt nie oczekiwał 
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takiej listy. Uczelnia ma kopie wydanych opinii, gdzie kierowano się opinią dziekana, 
prodziekana, promotora pracy, którą uwzględnia się w osiągnięcia studenta, czy doktoranta.   
 Radna p. Elżbieta Bartczak stwierdziła, że uczelnie przedstawiają rekomendację, że 
student był lub jest bardzo doby, że zasługuje na to, żeby dostać rekomendację. Uczelnia nie 
ma wiedzy o sferze mieszkaniowej każdego studenta, w jakich warunkach bytuje. Komisja 
ma pochylić się nad wnioskiem, dlatego ma opisowo przedstawioną sytuację ekonomiczną, 
mieszkaniową, zdrowotną.       
 Pani Beata Zawadzka – przedstawiciel Akademii Muzycznej zwróciła uwagę, iż 
przychodząc na posiedzenie na pewno nie ma takiej wiedzy, co radni, ale rekomendację 
władze uczelni wydają w oparciu o mniejszą wiedzę, niż posiadają radni, dlatego może warto 
byłoby wziąć pod uwagę te kryteria, zanim wnioski wpływają do Komisji. Ponadto Rektor 
zarekomenduje każdego dobrego studenta, ale każda uczelnia ma inne kryteria. Akademia 
Muzyczna – jako uczelnia artystyczna ma inne kryteria, niż np. PŁ. Zatem mówiąc 
o przyszłości studenta i jego związku z Łodzią, to po każdej uczelni związek z tym miastem 
wynika, z czego innego, np. po Akademii Muzycznej jest to kwestia zatrudnienia 
w placówkach kultury. Sama rekomendacja nic nie mówi, ale w przypadku, gdyby rektor 
wiedział, że musiałby uzasadnić na piśmie i sam zrobić taki ranking, który student jest 
pierwszy, to dokonałby tego. Jeżeli miałby dobrych 5 –ciu, to każdego zarekomenduje. Są to 
uwagi na przyszłość.    
 Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż jest to nowy program, rozpoczęła się 
dopiero trzecia edycja i zbieramy doświadczenia. Mamy 75 wniosków z rekomendacjami 
władz uczelni i wszystkie te wnioski według władz uczelni zasługują na uwzględnienie, lecz 
problem polega na tym, że nie mamy 75 mieszkań, tylko 15. Większość wniosków pochodzi 
od studentów lub absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, kilka z Politechniki Łódzkiej, 2-3 
z Akademii Muzycznej, 2-3 z Uniwersytetu Medycznego, jak zatem to potraktować przy 
wyborze wnioskodawców, na tym polega trudność. Komisja jest organem Rady Miejskiej, 
która posiłkuje się opinią władz uczelni, ale odpowiedzialność za decyzję biorą na siebie 
radni Rady Miejskiej, którzy są członkami Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 
Rady Miejskiej w Łodzi. Przewodniczący zaapelował do władz uczelni, żeby w własnych 
środowiskach uczelnianych przedyskutować i doprecyzować, to co dotyczyłoby zasad 
i kryteriów, a co mogłoby wpłynąć na zmianę uchwały.  Póki, co mamy obowiązującą 
uchwałę Rady Miejskiej, która funkcjonuje od kilku lat, zmieniona w ubiegłym roku i tego 
musimy się trzymać. Jednak możemy być zadowoleni, że po raz pierwszy w historii 
samorządu Miasto uruchomiło taki program, żeby pomóc najzdolniejszych, młodych ludzi, 
którzy chcą wiązać przyszłość z Łodzią.   
 Radny p. W. Skwarka przestrzegał przed rozbudowywaniem zapisów i kryteriów, bo 
dojdzie do tego, że żaden łodzianin nie będzie mógł uczestniczyć w programie, gdyż nie 
będzie spełniał wszystkich kryteriów. Każdy kolejny zapis powoduje eliminacje kogoś. 
Powinniśmy przystąpić do oceny wniosków i przy każdym z nich odwoływać się do oceny 
przedstawicieli uczelni, którzy przy tej okazji zapoznają się z sytuacja ekonomiczną, 
mieszkaniową, czy zdrowotną. Jeszcze raz radny przestrzegał przed mnożeniem zapisów 
dotyczących kryteriów, bo dojdzie do tego, że będziemy mieć wolne lokale na ten cel, a nie 
będzie kandydata.  
 Wskutek braku dalszych głosów Przewodniczący poddał wniosek 
Wiceprzewodniczącego Komisji i radnego p. W. Budy w sprawie odroczenia posiedzenia 
i stworzenia listy rankingowej uczelni.    
 Komisja przy 2 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymał” - 
odrzuciła zgłoszony wniosek.  
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Przystąpiono do procedowania kolejnych wniosków z grupy z pierwszeństwem wyboru – 
zgodnie z zał. nr 4. 
 
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 Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 2 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
W fazie pytań i dyskusji nad wnioskiem radny p. W. Skwarka zwrócił uwagę, iż 
zaświadczenie o zatrudnieniu wnioskodawcy na czas określony nie wskazuje okresu  czasu 
zatrudnienia. 
 Przewodniczący stwierdził, iż taki zapis w zaświadczeniu o zatrudnieniu nie 
kwalifikuje sprawy do analizy i procedowania.  
 Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji Pan 
Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem sprawy?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 2 
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 Romana 
Tarczyńska Kierownik Oddziału Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 3 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali 
zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 W fazie pytań i dyskusji Przewodniczący zauważył, że zatrudnienie 
wnioskodawczyni jest na czas określony do grudnia 2016r.   
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji Pan Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawy?”  
głosów „za” – 5 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia pozytywna. 
 
Wniosek 4. 
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 Bogumiła 
Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny 
zgodnie z poz. 4 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, 
gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 



 7 

XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji Pan Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawy?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 3 
Opinia negatywna. 
 
Wniosek 5. 
Wnioskodawcy wnoszą 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 Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 5 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji Pan 
Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem sprawy?”  
głosów „za” – 5 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia pozytywna. 
 
Wniosek 6 
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 Romana 
Tarczyńska Kierownik Oddziału Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 6 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali 
zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 W fazie pytań i dyskusji przedstawiciel UŁ zwrócił uwagę, iż absolwent uzyskał tytuł 
magistra w 2007 r., zatem można byłoby wziąć pod uwagę absolwentów z 1995r. czy nawet 
z lat 80-tych. Znaczna część populacji Łodzi to są absolwenci wyższych łódzkich uczelni. 
Ponadto dodał, że jeżeli ktoś był w swoim roczniku dobry i jest najzdolniejszy to można 
sprawdzić jego dorobek naukowy. Na uczelni przyjęto zasadę, że udziela się rekomendacji 
absolwentom z ostatnich dwóch lat. To są dla uczelni najzdolniejsi absolwenci, których 
chcemy zatrzymać w Łodzi. Przy I edycji programu zapytano, z jakiego okresu uczelnie mają 
udzielać rekomendacji i odpowiedź była, że z dowolnego. To oznacza, że profesor, który 
dawno skończył uczelnię i ma wielki dorobek naukowy jest, zatem również osobą 
uprawnioną. To nie o to chyba chodzi. 
  Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji Pan 
Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem sprawy?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 5 
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głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna. 
 
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. Pani Bogumiła 
Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny 
zgodnie z poz. 7 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, 
gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 W fazie pytań i dyskusji radny p. W. Skwarka zauważył, że już uczelnia pomogła 
w otrzymaniu mieszkania, gdyż wnioskodawczyni zamieszkuje w mieszkaniu uczelni, zatem 
ma potrzeby mieszkaniowe zaspokojone, po co drugi lokal.  
 Radny p. Waldemar Buda zapytał, czy lokal taki jest przyznany czasowo i trzeba go 
zdać? 
 Przedstawiciel uczelni UŁ poinformował, że w hotelu asystenckim zamieszkują 
absolwenci pracujący na uczelni, a zameldowanie jest czasowe. 
 Pan Jan Mędrzak zwrócił uwagę, iż wnioskodawczyni uzyskała tytuł magistra 
w 2014r., a zatem zameldowanie jest krótkie.   
Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji Pan 
Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem sprawy?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 1 
głosów „wstrzymał się” - 5 
Opinia negatywna. 
 
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 Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 8 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem sprawy?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 3 
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 Romana 
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Tarczyńska Kierownik Oddziału Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 9 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali 
zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za podtrzymaniem 
pozytywnej opinii Wydziału Budynków i Lokali?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 3 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 10. 
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 dla dwóch osób. Pani 
Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 10 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem sprawy?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 3 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 11. 
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 Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 11 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem sprawy?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna. 
 
Wniosek 12. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie w najem dla 2 osób 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 Romana 
Tarczyńska Kierownik Oddziału Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 12 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali 
zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za podtrzymaniem 
pozytywnej opinii Wydziału Budynków i Lokali?”  
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. Pani 
Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 13 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem sprawy?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 14. 
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 Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 14 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem sprawy?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 4 
Opinia negatywna. 
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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 Romana 
Tarczyńska Kierownik Oddziału Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 15 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali 
zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za podtrzymaniem 
pozytywnej opinii Wydziału Budynków i Lokali?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 3 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 16. 
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 dla dwóch osób. Pani 
Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 16 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem wniosku?”  
głosów „za” – 1 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 6 
Opinia pozytywna 
 
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 Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 17 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem wniosku?”  
głosów „za” – 5 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia pozytywna. 
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Wniosek 18. 
Wnioskodawca wnosi o przyznanie w najem dla siebie, partnerki i dziecka, 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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale 
Budynków i Lokali zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 18 zał. nr 4. 
Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi 
formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 
czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” – 6 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 1 
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. Pani Bogumiła 
Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny 
zgodnie z poz. 19 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, 
gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 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” – 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 3 
Opinia negatywna 
 
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 Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 20 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” - 2 
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Opinia negatywna. 
 
Wniosek 21. 
Wnioskodawczyni ubiega się  o przyznanie dla siebie  i partnera 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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków 
i Lokali zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 21 zał. nr 4. Wydział Budynków 
i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” – 4 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 22. 
Wnioskodawca prosi o przyznanie dla siebie  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 
Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 22 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 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 23. 
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 Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 23 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 W fazie pytań i dyskusji przedstawicielka Uniwersytetu Medycznego 
poinformowała, że wszyscy absolwenci Wydziału Lekarskiego, którzy rozpoczynają pracę są 
na tzw. stażu i są zatrudniani do dnia zrealizowania stażu.  Nikt nie zatrudni absolwenta 
Wydziału Lekarskiego na czas nieokreślony. Taka jest specyfika tego zawodu. Dlatego 
poprosiła radnych o uwzględnienie tego przy ocenie takich wniosków.  
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Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem?”  
głosów „za” – 5 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 24. 
Wnioskodawczyni dla siebie i partnera 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 Oddziału Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 24 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali 
zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” – 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
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” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy dla dwóch osób. Pani 
Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 25 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 W fazie pytań i dyskusji Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż 
wnioskodawczyni posiada zameldowanie w innej miejscowości.  
Nikt nie zgłosił więcej 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” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 26. 
Wnioskodawczyni dla siebie i partnera 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 Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 26 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
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spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” – 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 27. 
Wnioskodawczyni ubiega się dla dwóch osób 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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 27 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali 
zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” – 2 
głosów „przeciw” - 2 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Brak rozstrzygnięcia 
 
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 
Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 28 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 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” – 1 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 29. 
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 Małgorzata Pyka inspektor 
w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 29 
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zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia 
wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił j pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem wniosku?”  
głosów „za” – 1 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
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 Oddziału Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 30 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali 
zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” – 5 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 31. 
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. Pani Bogumiła 
Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny 
zgodnie z poz. 31 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, 
gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 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” – 0 
głosów „przeciw” - 2 
głosów „wstrzymał się” - 3 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 32. 
Wnioskodawca 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 Małgorzata Pyka inspektor 
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w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 32 
zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia 
wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił j pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem wniosku?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali zreferowała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 33 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” – 0 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 34. 
Wnioskodawczyni dla siebie i partnera 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 Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali 
przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 34 zał. nr 4. Wydział Budynków i 
Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 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” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 35. 
Wnioskodawczyni ubiega się dla siebie o lokal mieszkalny z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem  
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do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Małgorzata Pyka inspektor 
w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 35 
zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia 
wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił j 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 36. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie dla siebie i siostry 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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 36 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali 
zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” – 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 37. 
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. Pani 
Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 37 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 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” – 4 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia pozytywna 
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Wniosek 38. 
Wnioskodawca 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 Małgorzata Pyka inspektor 
w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 38 
zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia 
wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił j pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem ?”  
głosów „za” - 2 
głosów „przeciw” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 39. 
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 Romana Tarczyńska Kierownik 
Oddziału Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali zreferowała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 39 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” – 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 40. 
Wnioskodawca ubiega się 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 Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali 
przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 40 zał. nr 4. Wydział Budynków 
i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 W fazie pytań i dyskusji nad wnioskiem przedstawicielka Akademii Muzycznej 
p. Zawadzka- Kłos zwróciła uwagę, że zanim muzyk wyrobi sobie nazwisko, to koncertuje 
na tzw. umowy zlecenia i zmuszony jest dokształcać się.    
 Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem tego wniosku?”  
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głosów „za” – 5 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 41. 
Wnioskodawca prosi dla siebie i partnerki o lokal mieszkalny z zasobu Miasta usytuowanego 
w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” z przeznaczeniem 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Małgorzata Pyka inspektor 
w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 41 
zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia 
wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił j 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” - 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 42. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie w najem dla siebie i małżonka 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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków 
i Lokali zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 42 zał. nr 4. Wydział Budynków 
i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” - 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 43. 
Wnioskodawczyni ubiega się o przyznanie w najem dla siebie i partnera 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 Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali 
przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 43 zał. nr 4. Wydział Budynków 
i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
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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 
zaopiniowaniem tego wniosku?”  
głosów „za” – 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 44. 
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 Małgorzata Pyka inspektor 
w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 44 
zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia 
wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 W fazie pytań i dyskusji Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak zwrócił uwagę, 
iż nie ma w zaświadczeniu o umowę o pracę na czas określony wskazanego terminu.  
 W fazie pytań i dyskusji przedstawiciel Politechniki Łódzkiej zapytał, czy procedura 
przewiduje wezwanie do uzupełnienia dokumentów? 
 Odpowiedzi udzieliła Pani B. Turczak, która przyznała, że jak najbardziej 
wnioskodawcy są proszeni o uzupełnianie dokumentów. W tym przypadku też kontaktowano 
się telefonicznie i proszono o uzupełnienie dokumentów. Ponadto dodała, że w dokumencie 
pracodawcy zapisano, że wnioskodawczyni pracuje na budowie określonego obiektu. W ten 
sposób oznacza to, że umowa jest na czas budowy obiektu.  
 Nikt nie zgłosił więcej 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” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 45. 
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 Romana 
Tarczyńska Kierownik Oddziału Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 45 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali 
zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” - 1 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna 
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Wniosek 46. 
Wnioskodawczyni ubiega się o przyznanie w najem dla siebie i partnera 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 Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali 
przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 46 zał. nr 4. Wydział Budynków 
i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 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” - 0 
Brak rozstrzygnięcia 
 
Wniosek 47. 
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 Małgorzata Pyka inspektor 
w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 47 
zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia 
wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
   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” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 48. 
Wnioskodawczyni wnosi 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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków 
i Lokali zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 48 zał. nr 4. Wydział Budynków 
i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” - 1 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 0 
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Opinia negatywna 
 
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 dla dwóch osób. Pani 
Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 49 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 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” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 50. 
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 Małgorzata Pyka inspektor 
w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 50 
zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia 
wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
   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” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 2 
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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 51 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali 
zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem go wniosku”  
głosów „za” - 2 
głosów „przeciw” - 4 
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głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 52. 
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 dla 
dwóch osób. Pani Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali 
przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 52 zał. nr 4. Wydział Budynków 
i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 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. 
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 Małgorzata Pyka inspektor 
w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 53 
zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia 
wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
  W fazie pytań i dyskusji nad wnioskiem przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego 
poinformowała, iż student pracuje w Stowarzyszeniu, ale skończył studia i od września będzie 
pracował w łódzkim szpitalu, a mieszkanie pomogłoby mu w realizacji odbycia stażu.  
    Radna p. Elżbieta Bartczak zwróciła uwagę na osiągany bardzo niski dochód 
w kwocie niewiele ponad 100 zł, który nie pozwoli na utrzymanie lokalu. Stwierdziła, że 
póki, co nie mamy informacji, że jego dochód jest dużo wyższy.  
 Przedmówczyni powiedziała, że koszt utrzymania się w akademiku w Łodzi jest 
podobny do kosztu utrzymania takiego mieszkania, które przydziela miasto. Od jesieni 
wnioskodawca będzie stażystą w szpitalu, zatem będzie miał inne wynagrodzenia oraz środki 
ze Stowarzyszenia.   
 Wiceprzewodniczący Komisji  p. W. Tomaszewski stwierdził, że ta informacja ze 
strony uczelni jest ważna, że wnioskodawca realizując staż będzie miał inne źródło 
dochodów. Każdy ze stażystów chce, żeby być traktowana, jako osoba zatrudniona. 
  Radny p. W. Skwarka stwierdził, że fakt tego zatrudnienia jest na potrzeby tego 
programu, żeby była zawarta umowa o pracę. Warunki i kryteria zawarte w obowiązującej 
uchwale Rady Miejskiej, to bardzo zdolny student i pracujący, który ma umowę o pracę. 
W tym przypadku jest tzw. „proteza” umowy o pracę. Wnioskodawca może poczekać do 
następnej edycji, kiedy będzie miał inny dochód. 
 Nikt nie zgłosił więcej pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji 
p. Jan Mędrzak poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym 
zaopiniowaniem?”  
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głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 54. 
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 
Romana Tarczyńska Kierownik Oddziału Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków 
i Lokali zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 54 zał. nr 4. Wydział Budynków 
i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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 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 
Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 55  zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 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 56. 
Wnioskodawca wnosi o przyznanie dla siebie, żony i córki lokalu mieszkalnego z zasobu 
Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 56 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
Nikt nie zgłosił pytań i głosów do dyskusji i Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak 
poddał wniosek poddał pod głosowanie:„Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem?”  
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głosów „za” – 5 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia pozytywna 
   
Wniosek 57. 
Wnioskodawczyni ubiega się dla siebie i narzeczonego 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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale 
Budynków i Lokali zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 57 zał. nr 4. 
Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi 
formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 
29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” - 4 
głosów „przeciw” - 1 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 58. 
Wnioskodawca 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 Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali 
przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 58 zał. nr 4. Wydział Budynków 
i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 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” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 59. 
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 Małgorzata Pyka inspektor 
w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 59 
zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia 
wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
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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 zaopiniowaniem?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 60. 
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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków 
i Lokali zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 60 zał. nr 4. Wydział Budynków 
i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 61. 
Wnioskodawczyni dla siebie i narzeczonego 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 Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali 
przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 61 zał. nr 4. Wydział Budynków 
i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 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” - 1 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 62. 
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 Małgorzata Pyka inspektor 
w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 62 
zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia 
wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 
z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
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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 zaopiniowaniem tej 
sprawy?”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 63. 
Wnioskodawczyni prosi dla siebie i narzeczonego 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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków 
i Lokali zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 63 zał. nr 4. Wydział Budynków 
i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” - 6 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 64. 
Wnioskodawca dla siebie i partnerki 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 Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali 
przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 64 zał. nr 4. Wydział Budynków 
i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 
ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
 W fazie pytań i dyskusji przedstawiciel Politechniki Łódzkiej zapytał, kto z uczelni 
udzielił rekomendacji? 
 Pani B. Turczak odpowiedziała, że w dokumentach znajduje się rekomendacja 
prodziekana. 
 Przedstawiciel Politechniki Łódzkiej zapytał, czy jest to osoba upoważniona i ma 
takie upoważnienie. PŁ tego nie praktykuje. 
 Przewodniczący Komisji p. Jan Mędrzak powiedział, że prodziekan ma prawo, 
udzielić rekomendacji, jeżeli posiada upoważnienie od rektora uczelni.  
 Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Łódzkiego p. Antoni Różalski stwierdził, że 
wszystkich rekomendacji udzielił osobiście i tylko on ma upoważnienie do udzielania 
rekomendacji. Prorektor dodał, że z pewnością wniosek nie został złożony  sekretariacie 
Prorektora tylko trafił do prodziekana, zatem zaproponował uznać to, jako brak formalny.  
 Przewodniczący Komisji stwierdził, że wniosek nie spełnia kryteriów i można go 
umieścić w grupie wniosków bez pierwszeństwa wyboru. Taki postawił wniosek i poddał go 
pod głosowanie: „ Kto jest za umieszczeniem wniosku w grupie bez pierwszeństwa wyboru?”  
głosów „za” - 6 
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głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Wniosek został zdjęty z grupy z pierwszeństwem wyboru do grupy bez pierwszeństwa 
wyboru. 
 
Wniosek 65. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie dla siebie i partnera lokalu mieszkalnego z zasobu 
Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 65 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
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” - 5 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia pozytywna 
 
Wniosek 66. 
Wnioskodawczyni prosi dla siebie i syna 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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 66 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali 
zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
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 
Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 67 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
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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 zaopiniowaniem tej 
sprawy”  
głosów „za” - 0 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia negatywna 
Wniosek 68. 
Wnioskodawczyni wnosi o przyznanie dla siebie i partnera lokalu mieszkalnego z zasobu 
Miasta usytuowanego w budynku wyremontowanym w ramach programu „Mia100kamienic” 
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Pani Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 68 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
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” - 3 
głosów „wstrzymał się” - 2 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 69. 
Wnioskodawczyni prosi 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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali zreferowała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 69 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” - 0 
Brak rozstrzygnięcia. 
 
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 
Bogumiła Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 70 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
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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 zaopiniowaniem tego 
wniosku”  
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 5 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna 
 
Wniosek 71. 
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 Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 71 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
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 72. 
Wnioskodawczyni prosi 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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali zreferowała stan faktyczny 
i prawny zgodnie z poz. 72 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek 
pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” - 6 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia pozytywna. 
 
Wniosek 73. 
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 Bogumiła 
Turczak inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny 
zgodnie z poz. 73 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, 
gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
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XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi.  
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 Małgorzata Pyka 
inspektor w Wydziale Budynków i Lokali przypomniała stan faktyczny i prawny zgodnie 
z poz. 74 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż 
spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
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 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 Lokali Mieszkalnych w Wydziale Budynków i Lokali 
zreferowała stan faktyczny i prawny zgodnie z poz. 75 zał. nr 4. Wydział Budynków i Lokali 
zaopiniował wniosek pozytywnie, gdyż spełnia wymogi formalne wynikające z § 22 ust. 1 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi XLIV/872/12 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi. 
 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” - 2 
głosów „przeciw” - 4 
głosów „wstrzymał się” - 0 
Opinia negatywna. 
 
 Przewodniczący Komisji p. J. Mędrzak podsumowując stwierdził, iż zakończono 
analizę wniosków osób z I grupy tzw. grupy z pierwszeństwem wyboru i poprosił 
sekretarza Komisji o odczytanie spraw zaopiniowanych pozytywnie. Pozytywne opinie 
uzyskały następujące wnioski: nr nr : 3,  5, 9, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 30, 37, 40, 56, 57, 63, 
65, oraz 72. Trzy wnioski nie uzyskały rozstrzygnięcia. 
 Przewodniczący uznał, iż 17 wniosków uzyskało opinię pozytywną, a lokali do 
zasiedlenia w ramach stosunku pracy jest 15, zatem należy jeszcze raz przeanalizować 
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i zweryfikować wnioski, które zostały zaopiniowane pozytywnie, w celu wyeliminowania 
dwóch.  
 Radny p. Władysław Skwarka zaproponował, żeby odrzucić dwa wnioski spośród 
wniosków zaopiniowanych pozytywnie, te które uzyskały najmniejszą ilość głosów „za”. 
Wnioski, które uzyskały najmniejszą ilość głosów pozytywnych to: nr nr  16, 21 i 37.  
 
Wniosek nr 16 uzyskał 1 głos „za”, 0 głosów „przeciw” 6 głosów ”wstrzymał się”.   
Wniosek nr 21 uzyskał 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” 2 głosy ”wstrzymał się”.   
Wniosek nr 37 uzyskał 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” 1 głos ”wstrzymał się”.   
 Wniosek nr 16 uzyskał najmniejszą ilość głosów pozytywnych, zatem został 
wyeliminowany. Pozostałe dwa wnioski nr 21 i 37, które uzyskały taką samą ilość głosów 
pozytywnych, kolejny raz zostały poddane ponownej analizie, a następnie poddane przez 
Przewodniczącego Komisji pod głosowanie, celem wyeliminowania 1 z nich.   
 
W wyniku ponownej analizy i głosowania wniosek nr 21 uzyskał 
głosów „za” - 1 
głosów „przeciw” - 2 
głosów „wstrzymał się” - 3 
Opinia negatywna. 
 
W wyniku ponownej analizy i głosowania wniosek nr 37 uzyskał 
głosów „za” - 5 
głosów „przeciw” - 0 
głosów „wstrzymał się” - 1 
Opinia pozytywna. 
 Przewodniczący Komisji  stwierdził, że wniosek nr 37 uzyskał większość głosów 
„za”, a wniosek nr 21 uzyskał opinię negatywną. Przewodniczący podsumował, iż pozytywne 
opinie uzyskały wnioski o  nr nr: 3,  5,  9,  17, 18, 22,  23, 30, 37, 40, 56, 57, 63, 65 oraz 72, 
tym samym wnioskodawcy Ci zostali wybrani, jako najemcy mieszkań na czas trwania 
stosunku pracy.   
 Następnie Przewodniczący zaproponował przystąpienie do głosowania nad kolejnymi 
wnioskami z II grupy tj. wnioskami bez pierwszeństwa wyboru oraz z III grupy – wnioskami, 
które nie spełniają wymogów formalno - prawnych.  
Grupę wniosków bez pierwszeństwa wyboru stanowią wnioski, których wnioskodawcy albo 
nie mieszkają w Łodzi, albo nie ukończyli uczelni łódzkiej, bądź nie uzyskali rekomendacji 
rektora uczelni. Wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wydział Budynków 
i Lokali. 
Komisja przy: 5 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymał się” pozytywnie 
zaopiniowała 9 wniosków z II grupy wniosków bez pierwszeństwa wyboru wraz 
z 1 wnioskiem, który komisja wyłączyła z grupy wniosków z pierwszeństwem wyboru.  
Dalej Przewodniczący poddał pod głosowanie 3 wnioski z III grupy, które nie spełniają 
wymogów formalno - prawnych.  
Komisja przy: 5 głosach „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymał się” negatywnie 
zaopiniowała 3 wnioski z III grupy, które nie spełniają wymogów formalno - prawnych. 
  
Ad 3/ Sprawy różne i wniesione.  
 W ramach spraw różnych Przewodniczący poinformował o dwóch skargach, jakie 
wpłynęły do Komisji. Wytypowano dwóch radnych do rozpatrzenia skarg i przygotowania 
stosownych projektów uchwał. 



 34 

 Komisja nie oddelegowała żadnego radnego do Komisji konkursowej w dniu 10 lipca 
b.r o godz. 10.00 na wysokość stawki czynszu lokali użytkowych.  
  
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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