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Protokół nr 40/IV/2021

posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

Rady Miejskiej w Łodzi

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

I. Obecność na posiedzeniu:

• członkowie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

w dniu 12 kwietnia 2021 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.

II. Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 39 z dnia 15 marca 2021 r.

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

w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 116/2021.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 117/2021.



4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 

właścicieli nieruchomości – druk nr 115/2021.

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. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska zapytała, dlaczego po raz kolejny

w porządku obrad nie jest zawarte opiniowanie wniosków mieszkaniowych. 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert odpowiedział, że otrzymał informację, iż 

brak pakietu mieszkaniowego spowodowany jest dużą ilością zachorować wśród 

pracowników BRiM.

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert poddał pod głosowanie przyjęcie porządku.

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

i braku głosów „wstrzymujących się” przyjęła porządek obrad. 

Przewodniczący Komisji przeszedł do realizacji porządku obrad.



Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 39 z dnia 15 marca 2021 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 39 z dnia 15 marca 2021 r.

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała protokół.

Ad pkt 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmian budżetu 

oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 116/2021.

3

Projekt uchwały stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak zreferowała projekt uchwały

w sprawie zmian  budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok.

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak zreferowała projekt uchwały

w sprawie zmian  budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok.

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

w sprawie. 

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Komisji zaproponował pozytywne 

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

Łodzi na 2021 rok – druk nr 116/2021.



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

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad pkt 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – druk nr 117/2021.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak zreferowała projekt uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048.

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

w sprawie. 
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W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Komisji zaproponował pozytywne 

zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 

na lata 2021-2048 – druk 117/2021.

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

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad pkt 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej 

przez właścicieli nieruchomości – druk nr 115/2021.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 



p.o. Dyrektora ZLM p. Marcin Pawlak zreferował projekt uchwały

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

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

w sprawie. 

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Komisji zaproponował pozytywne 

zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości – druk 

nr 115/2021.

Komisja w głosowaniu: przy 5 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Ad pkt 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Radna p. Elżbieta Bartczak zabrała głos w sprawie mieszkanki, która zgłosiła się na dyżur 

radnego. Radna zreferowała sprawę, przytaczając wszystkie szczegóły w temacie.

p.o. z-cy Dyrektora ZLM ds. Gospodarowania Zasobem p. Dorota Kędzierska 

w odpowiedzi na zapytania Radnej wyjaśniła szczegółowo kwestie formalno prawne sprawy, 

a następnie przybliżyła wszystkie szczegóły sprawy zgodnie z dokumentacją. 

W następnej kolejności Przewodniczący Komisji podsumował wypowiedź zarówno

Radnej jak i Dyrektor ZLM.



Następnie głos zabrała Wiceprzewodnicząca Komisji p. Agnieszka Wieteska, zapytała czy 

rozpoczęły się wyceny lokali, które oczekują na przeprowadzenie remontów oraz czy 

wyłoniona został firma, która będzie przeprowadzać renowacje lokali. Dodatkowo Radna 

poruszyła temat Państwa Marczyk, który był tematem obrad jednego z poprzednich posiedzeń 

Komisji. 

p.o. Dyrektora ZLM p. Marcin Pawlak udzielił Radnej odpowiedzi. Dodatkowo 

podkreślił, że uzyska informacje w sprawie mieszkańców i skontaktuje się w tej sprawie

z Radną. 

Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany.

   Protokół sporządziła Przewodniczący Komisji
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      Justyna Grzelak       Bogusław Hubert


