
DPr-BRM-II.0012.4.8.2020 

Protokół nr 28/IX/2020 

 

posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 14 września2020 r. 

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

 

• członkowie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

w dniu 14 września 2020 r.  

 

stan Komisji – 8 radnych   

obecnych – 8 radnych 

nieobecnych - 0 radnych 

       

oraz zaproszeni goście. 

 

 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2, do niniejszego protokołu. 

 

 

Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
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II.  Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 27 z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 226/2020.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2048 – druk 
nr 227/2020.  

4. Rozpatrzenie spraw mieszkaniowych zgłoszonych przez Radnych Rady 

Miejskiej. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia.  

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert powitał obecnych radnych oraz 

zaproszonych gości na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

w formie zdalnej. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził kworum 

niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert  przypomniał, że porządek posiedzenia został 

przekazany radnym drogą elektroniczną. Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad 

Komisji.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Emilia Susniło – Gruszka zaproponowała wprowadzanie 

do porządku obrad punktu: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą 

uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 

w Łodzi. Projekt uchwały dotyczy zwolnienia z opłat za usługi przewozowe lokalnego 

transportu zbiorowego w Łodzi Dawców Przeszczepu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaznaczył, że osobiście przychyla się do 

propozycji radnej. Zapytał czy są jeszcze inne uwagi, bądź propozycje do porządku obrad. 
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Radny p. Krzysztof Makowski zabrał głos podkreślając, iż uważa, że to Komisja Transportu 

jest Komisją merytoryczną do opiniowania wcześniej wspomnianego projektu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski podkreślił,  że projekt 

został skierowany do obu Komisji, zarówno do Komisji Transportu, jak i do Komisji 

Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej. Jednak ze względu na uzyskane informacje z Biura 

Rady Miejskiej, iż Komisja Transportu odbędzie się w późniejszym terminie, podjęta została 

decyzja o przekazaniu projektu uchwały do Komisji Gospodarki Mieszkaniowej 

i Komunalnej. Decyzja ta była uzasadniona tym, iż przed powstaniem Komisji Transportu, 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, zajmowała się sprawami komunalnymi. 

Przewodniczący podkreślił, ze jest to również merytoryczna Komisja do opiniowania projektu 

w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. 

Przewodniczący zaznaczył również, że omawiana uchwała nie powoduje praktycznie żadnych 

skutków finansowych. 

 

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie zmieniony 

porządek obrad.  

 

Komisja w głosowaniu: przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  

i 2 głosach „wstrzymuj ących się”  przyjęła zmieniony porządek obrad. 

 

Zmieniony porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 27 z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę 

w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu 

zbiorowego w Łodzi – druk 95/2020. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 226/2020.  

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2048 – druk nr 227/2020. 
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5. Rozpatrzenie spraw mieszkaniowych zgłoszonych przez Radnych Rady 

Miejskiej. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Wobec tego Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert przeszedł do realizacji porządku 

obrad. 

 

Ad pkt 1. – Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 27 z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaznaczył, że radni otrzymali protokół drogą 

elektroniczną, zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu.  

 

Nikt nie wniósł uwag.  

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji  przeszedł do głosowania nad 

przyjęciem protokołu nr 27 z dnia 24 sierpnia 2020 roku.   

 

Komisja w głosowaniu: przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę 

w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 

w Łodzi – druk 95/2020. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski zreferował projekt 

uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 

w Łodzi.  
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Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania 

w sprawie.  

 

Radny p. Krzysztof Makowski zaznaczył, że kilka miesięcy temu podobny projekt uchwały 

opiniowany był na posiedzeniu Komisji Transportu i nie spotkał się 

z wieloma przychylnymi opiniami.  

 

Radny p. Tomasz Anielak zapytał, kto dokładnie objęty jest objęty przedmiotowym 

projektem uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski podkreślił, że uchwałą 

objęte byłyby wszystkie osoby posiadające legitymacje „Dawca Przeszczepu” lub „Zasłużony 

Dawca Przeszczepu”. Jest to grupa 93 Dawców Przeszczepu, w tym 7 Zasłużonych Dawców 

Przeszczepu.   

 

Radny p. Tomasz Anielak podkreślił, że mimo, iż popiera inicjatywę, uważa, ze nie jest to 

merytoryczna Komisja do opiniowania niniejszego projektu uchwały.  

 

Radna p. Elżbieta Bartczak podkreśliła, że uważa iż jest to niesamowicie szczytny cel, 

wyraziła swoje poparcie dla uchwały, której projektodawcą jest Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski i radna p. Emilia Susniło-Gruszka.  

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert wyraził aprobatę dla omawianego projektu 

uchwały oraz słów radnej p. Elżbiety Bartczak. Przewodniczący podkreślił, że promowanie 

i specjalne uhonorowanie ludzi, którzy oddają swój szpik dla ratowania życia łodzian jest 

świetną inicjatywą. Przewodniczący zaznaczył, że będzie głosował, za przyjęciem tej 

uchwały.  

 

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o opinię ZDiTu  w sprawie opiniowanej uchwały.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski przytoczył fragment 

opinii ZDiTu w sprawie omawianego projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał, czy ktoś ma jeszcze pytania.  

 

Nikt nie zgłosił pytań. 

 

W związku z powyższym, Przewodniczący Komisji  zaproponował pozytywne 

zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi 

przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk 95/2020. 

 

Komisja w głosowaniu: przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 

„wstrzymuj ących się” , wydała pozytywną opinię.    

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 226/2020.  

 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.  

 

z-ca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska zreferowała projekt uchwały 

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok.  

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania.  

 

Nikt nie zgłosił pytań. 
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W związku z powyższym, Przewodniczący Komisji  zaproponował pozytywne 

zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2020 rok – druk nr 226/2020. 

 

Komisja w głosowaniu: przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 

„wstrzymuj ącym się” , wydała pozytywną opinię.    

 

Ad pkt 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2048 – druk nr 227/2020. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

z-ca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska zreferowała projekt uchwały 

w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2048 – druk nr 

227/2020. 

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał, czy ktoś z obecnych ma pytania.  

 

Nikt nie zgłosił pytań. 

  

W związku z powyższym, Przewodniczący Komisji  zaproponował pozytywne 

zaopiniowanie  projektu uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 

na lata 2020 – 2048 – druk nr 227/2020. 

 

Komisja w głosowaniu: przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 

„wstrzymuj ącym się” , wydała pozytywną opinię.    

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie spraw mieszkaniowych zgłoszonych przez Radnych Rady 

Miejskiej.  

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert podkreślił, że szczegóły dotyczące sprawy 

zostały przekazane przez ZLM radnym drogą elektroniczną. Przewodniczący poprosił 

radnego p. Tomasza Anielaka o zreferowania zgłoszonych spraw. 
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Radny p. Tomasz Anielak podziękował za możliwość zaproszenia mieszkańców na 

posiedzenie Komisji oraz za udostepnienie sprzętu, aby w formie zdalnej mogli uczestniczyć 

w spotkaniu.  W następnej kolejności radny zreferował sprawę pierwszego mieszkańca.  

 

Mieszkaniec p. ………………… zabrał głos w swojej sprawie mieszkaniowej. Przedstawił 

Komisji swoją sytuacje mieszkaniową.   

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska zapytała o sytuacje materialną 

rodziny. Radna podkreśliła, że w kolejce oczekują samotne matki, które przebywają w Domu 

Samotnej Matki, bezdomne osoby i wiele innych mieszkańców w niesamowicie ciężkich 

sytuacjach życiowych. Radna wyraziła wątpliwości w sprawie.  

 

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaznaczył, że zgadza się z opinią radnej 

p. Agnieszki Wieteskiej. Przytoczył również fragment opinii ZLM, gdzie podkreślone jest 

fakt, iż na przedstawienie spraw mieszkaniowych do opinii Komisji oczekuje duża ilość 

wniosków, którzy z uwagi na trudną sytuacje mieszkaniową, zdrowotną, rodzinną czy też 

ekonomiczną również wymagają szczególnego potraktowania za względu na zasady 

współżycia społecznego, a ich wnioski zostały złożone we wcześniejszym terminie. Sprawa 

mieszkańców jest rozpatrywana w tym momencie na posiedzeniu Komisji, ze względu, 

iż radny p. Tomasz Anielak zajął się osobiście sprawą mieszkańców i poprosił o taka 

możliwość. Przewodniczący Komisji poprosił Dyrektora ZLM p. Marcina Pawlaka o zajęcie 

stanowiska w sprawie.  

 

p.o. Dyrektora ZLM p. Marcin Pawlak  przedstawił Komisji wszystkie szczegóły 

dotyczące sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej oraz ekonomicznej rodziny Państwa …………... 

W następnej kolejności Dyrektor przypomniał, że istnieje również zasób lokali w budynkach 

prywatnych i współwłasnych, gdzie uzyskanie takiego lokalu odbywa się w trybie 

konkursowym bądź pozakonkursowym. W ciągu miesiąca zostanie ogłoszona licytacja na 

nowe lokale, wadą tego rozwiązania jest fakt, iż takiego lokalu nie będzie można wykupić. 

Jest to najszybszy sposób na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Lokale te trzeba 

wyremontować we własnym zakresie, stan techniczny takich lokali jest zróżnicowane. 

Niektóre z nich nie wymagają dużych nakładów finansowych.   
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Radny p. Tomasz Anielak podkreślił, że jest wiele mieszkańców w niesamowicie trudnych 

sytuacjach, zaznaczył jednak, że nie jest komfortowe, aby rodzina zamieszkiwała na 

powierzchni nie większej niż jeden pokój. Radny zaznaczył, że uważa za zasadne, aby miasto 

pomagało nie tylko osoba bezdomnym ale również rodzinom, które w takiej właśnie sytuacji.  

 

Radny p. Władysław Skwarka zabrał głos zaznaczając ze bardzo duża liczba mieszkańców 

miasta jest więźniami we własnych domach, są to osoby, które poruszają się na wózkach 

inwalidzkich, mieszkając na 3 lub 4 piętrze nie mają możliwości samodzielnie wyjść z danego 

lokalu. Zaznaczył, że czeka z niecierpliwością na rewitalizacje oraz dostosowanie mieszkań 

parterowych dla osób niepełnosprawnych. Radny zaznaczył, że wielu mieszkańców jest 

w niesamowicie ciężkich sytuacjach, jednak najgorszym jest kiedy dom staje się więzieniem.  

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zaznaczył, że ZLM uznał, że sprawę Państwa 

……………… należy przedstawić pod opinie Komisji. Przewodniczący przytoczył fragment 

uzasadnienia opinii wydany przez ZLM, z którego wynika, iż wniosek mieszkańców uzyskał 

wstępną pozytywną kwalifikacje do przedłożenia wniosku do opinii Komisji. Jednocześnie 

podkreślony jest fakt, iż mieszkańców w podobnej, bądź gorszej sytuacji jest wielu.  

Pominięcie kolejki byłoby niesprawiedliwe w stosunku do mieszkańców, którzy oczekują 

znacznie dłużej na przydział lokalu. Przewodniczący poprosił o informację od ZLM o tym, 

z którego roku rozpatrywane są w tym momencie wnioski mieszkańców na posiedzeniach 

Komisji. Dodatkowo Przewodniczący poprosił, aby mieszkaniec p. ………………… został 

poinformowany o terminie licytacji nowych mieszkań z zasobów prywatnych 

i współwłasnych, o których wcześniej wspominał Dyrektor p. Marcin Pawlak.  

 

W następnej kolejności Przewodniczący Komisji  poprosił radnego p. Tomasza Anielaka 

o zreferowanie kolejnej sprawy mieszkanki p. ………………..  

 

Radny p. Tomasz Anielak przybliżył Komisji sytuacje życiową i ekonomiczną mieszkanki.  

 

Pracownik schroniska im. Św. Brata Alberta p. ………………. przybliżyła szczegółowo 

historie p.  ……………….. .   
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Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poprosił o zajęcie stanowiska w sprawie 

przez Dyrektora ZLM p. Marcina Pawlaka.  

 

p.o. Dyrektora ZLM p. Marcin Pawlak zaznaczył, ze w dokumentach zgromadzonych 

przez ZLM jest kilka bardzo istotnych kwestii, które uniemożliwiły pozytywne rozpatrzenie 

wniosku. Zgodnie z posiadanymi informacjami, 10 lutego 2016 roku  z powództwa 

p. …………………… został rozwiązany związek małżeński, natomiast mieszkanka w dniu 

22 marca 2016 roku wystąpiła o rozwiązanie umowy najmu na zajmowany wówczas lokal, ze 

skutkiem na dzień 31 marca 2016 roku. W schronisku dla kobiet bezdomnych przebywa od 13 

września 2016 roku. W posiadanych dokumentach brak jest jakiegokolwiek dokumentu 

potwierdzającego  przemoc ze strony męża mieszkanki, jest to efektem braku przesłanek, aby 

tą sprawę potraktować w sposób szczególny. Dyrektor zaznaczył, że mieszkańców 

w podobnej sytuacji jest co najmniej kilkadziesiąt.  

 

Radna p. Elżbieta Bartczak oraz radny p. Władysław Skwarka zapytali o szczegóły 

sytuacji rodzinnej mieszkanki.  

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał o szczegóły sytuacji ekonomicznej 

mieszkanki. Przewodniczący zaznaczył, że jest wiele mieszkańców, którzy znajdują się 

w podobnej bądź gorszej sytuacji i długi okres oczekują w kolejce na lokal z zasobu miasta. 

Przewodniczący wyraził swoje wątpliwość, czy Komisja powinna decydować o przyznaniu 

lokalu mieszkance w pierwszej kolejności w stosunku do innych osób. Przewodniczący 

podkreślił, że Komisja nie zna sytuacji wszystkich mieszkańców oczekujących w kolejce, 

przypomniał, ze poruszał już ten temat przy okazji poprzednich posiedzeń. Przewodniczący 

zaznaczył, że nie jest w stanie z pełnym przekonaniem poprzeć decyzji o rozpatrywaniu tej 

sprawy.  

 

Radny p. Tomasz Anielak zaznaczył, że gospodarka mieszkaniowa w Łodzi jest mocno 

skomplikowana, radny zaznaczył, że przebywanie mieszkanki w schronisku dla bezdomnych 

kobiet jest sytuacją szczególna, mieszkanka przy osiąganych dochodach nie jest w stanie 

samodzielnie wynająć mieszkania od osoby prywatnej.  Radny zaznaczył, że biorąc pod 
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uwagę sytuację w jakiej znalazła się mieszkanka, miasto powinno przyznać jej lokal 

mieszkalny w możliwie jak najszybszym czasie. Radny poprosił mieszkankę o zabranie głosu 

w sprawie.  

 

Wiceprzewodnicząca p. Agnieszka Wieteska zabrała głos podkreślając, że zgadza się 

z Przewodniczącym Komisji, podkreślając, iż ciężko zdecydować o przyznaniu lokalu 

w monecie kiedy w kolejce oczekują mieszkańcy z równie ciężkimi sytuacjami życiowymi.  

 

Radny p. Kamil Jeziorski wyraził słowa uznania i szacunku dla p. …………………, która 

w sposób bardzo fachowy reprezentuje mieszankę.  Radny poprosił mieszkankę o zabranie 

głosu i ustosunkowanie się do wypowiedzi radnych oraz konkretne określenie o co 

mieszkanka wnioskuje.  

 

Pracownik schroniska im. Św. Brata Alberta p. ……………….. podkreśliła, że 

mieszkanka p. ………………. wnioskuje, aby mogła być zakwalifikowana do starania się o 

lokal komunalny. Mieszkanka w odpowiedzi na swoje pisma otrzymała informację, że nie 

znajduje się w grupie wnioskodawców zakwalifikowanych do wynajmu lokalu komunalnego. 

Po latach oczekiwania na lokal socjalny, kolejnych pismach i informacji, że mieszkanka 

będzie przesunięta do kolejki o lokal komunalny oraz prośby o aktualizacje dokumentów, 

mieszkanka dostała informacje, że nie może starać się o lokal komunalny. Mieszkanka 

wnioskuje jedynie o możliwość starania się o lokal komunalny.  

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poprosił o informacje Dyrektora ZLM  czy 

mieszkanka ma szanse starać się o mieszkanie komunalne oraz informacje jaka procedura 

powinna być wdrożona w przypadku tej sprawy.  

 

p.o. Dyrektora ZLM p. Marcin Pawlak zaznaczył, że lokale komunalne przyznawane są 

przede wszystkim osobom niepełnosprawnym bądź osobom, które opuszczają Dom Dziecka. 

W przypadku kiedy mamy do czynienia ze sprawką w której można powołać się na 

szczególne zasady współżycia społecznego, musza istnieć ku temu konkretne podstawy.  
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Radny p. Tomasz Anielak podkreślił, że mieszkanka wnioskuje o możliwość starania się 

o lokal komunalny. Nie wnioskuje, aby orzynać skierowanie na mieszkanie poza kolejnością, 

a jedynie o pozytywna kwalifikacje do kolejki oczekujących.  

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał jakie warunki mieszkanka musi 

spełnić, aby znaleźć się na liście ociekających na lokal komunalny. Przewodniczący poprosił 

o możliwość, aby w najbliższym czasie przeprowadzono spotkania wyznaczonego przez 

Dyrektora pracownika ZLM wraz z  mieszkanką p. ………………. praz p. ………………. . 

 

p.o. Dyrektora ZLM p. Marcin Pawlak zaznaczył, że zasób miasta obejmuje również lokale 

w budynkach prywatnych i współwłasnych, biorąc pod uwagę dochody mieszkanki, również 

istnieje możliwość wynajęcie takiego lokalu. Dyrektor odniósł się do ceny wynajmu lokali 

w mieście, przytoczył informacje na przykładzie konkretnego mieszkania o powierzani 19m2, 

którego wynajem wynosi się  600 złotych, do czego dochodzą opłaty mediów wynoszące 280 

złotych.  

 

Wiceprzewodnicząca p. Agnieszka Wieteska zapytała o dokładne dochody mieszkanki. Po 

uzyskanej odpowiedzi, zaznaczyła, ze nie wyobraża sobie jak przy takich dochodach 

mieszkanka ma wziąć udział w przetargu konkursowym i wyremontować na własny koszt 

lokal z zasobu miasta. Koszty wyremontowania takiego lokalu to minimum 10 tysięcy 

złotych. Radna wyraziła aprobatę do tego, aby mieszkanka miała możliwość oczekiwać 

w kolejce na uzyskanie lokalu komunalnego.  

 

p.o. Dyrektora ZLM p. Marcin Pawlak podkreślił, że lokale z mieszkaniowego zasobu są 

w różnym stanie niekiedy zdarza się, że czasami jest to tylko kwestia odmalowania ścian. 

 

Radny p. Władysław Skwarka zapytał jakie kryteria nie zostały spełnione przez mieszkankę 

aby znaleźć się na liście oczekujących na mieszkanie komunalne. Zaznaczył, że z tego co 

wynika z dokumentów mieszkanka spełnia kryterium finansowe oraz fakt, iż nie posiada 

własnego mieszkania.  
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Wiceprzewodnicząca p. Agnieszka Wieteska zgłosiła wniosek formalny o wpisanie 

mieszkanki p. ………………………. na listę oczekujących na lokal komunalny.  

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poddał pod głosowanie wniosek 

Wiceprzewodniczącej p. Agnieszki Wieteskiej.  

 

Komisja w głosowaniu: przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 1 głosie 

„wstrzymuj ącym się” , wydała pozytywną opinię dla wnioski.    

 

p.o. Dyrektora ZLM p. Marcin Pawlak podkreślił, że poprzedni złożony przez mieszkankę 

wniosek uzyskał opinie negatywną, aby miasto mogło znów pochylić się nad wnioskiem 

p. …………………… mieszkanka musi ponownie złożyć stosowny wniosek.  

 

Radny p. Krzysztof Makowski przypomniał, że Komisja rozpatrywała wnioski 

mieszkaniowych, których uzasadnienie odwoływało się do zasad współżycia społecznego. 

Wyraził swoje zaskoczenie do działań ZLM oraz BRiMu. Radny zgłosił wniosek, aby 

uzyskać od ZLM informacje iloma lokalami dysponuje miasto, które przeznaczone mogą być 

na potrzeby mieszkańców. Dodatkowo radny poprosił o informacje ile mieszkańców 

w poszczególnych latach zgłosiło wnioski o przydział lokali socjalnych i komunalnych. 

Radny poprosił również, aby do wniosków mieszkaniowych, które trafiają do Komisji 

załączona była informacja, kiedy dana osoba złożyła wniosek o przydział lokalu 

mieszkalnego. 

 

Radny p. Władysław Skwarka zaznaczył, że na jego wniosek komisja Inwentaryzacyjna 

wystąpiła o taką informację. W lipcu br. otrzymała odpowiedz, iż zasób mieszkaniowy  liczy 

34 tysiące mieszkań, z czego 2200 to wolne mieszkania, które nie mają najemców.   
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Ad. Pkt 10.  Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

 

 

   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 

 

      Justyna Grzelak             Bogusław Hubert 


