
DPr-BRM-II.0012.4.15.2021 

Protokół Nr 50/XI/2021 

posiedzenia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  8 radnych 

obecnych   -  8 radnych 

nieobecnych   -  0 radny 

oraz zaproszeni goście. 

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

Zaproszenia dla radnych stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenia dla gości stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji radny p. Bogusław Hubert.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia wraz z aneksem: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 48/X/2021 z dnia 11 października 2021 r. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 49/X/2021 z dnia 18 października 2021 r. 

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

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 290/2021. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk 

nr 291/2021. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta 

Łodzi w 2022 roku – druk nr 287/2021. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+” - druk nr 269/2021. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/144951/5285/Bd_p21_290_20211109.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/144952/5285/Bd_p21_291_20211109.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/144952/5285/Bd_p21_291_20211109.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/144947/5285/ZDiT_p21_287_20211108.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/143414/5286/BS_p21_269_edyt_20211011.pdf


8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie 

przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Miasta Łodzi na lata 2021-2025 – druk nr 301/2021. 

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert powitał obecnych on-line radnych 

i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne 

do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Wraz z aneksem 

do porządku obrad.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku posiedzenia. 

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

„wstrzymujących się” przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 48/X/2021 z dnia 11 października 2021 r. 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał o uwagi do protokołu  

nr 48/X/2021.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 49/X/2021 z dnia 18 października 2021 r. 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert zapytał o uwagi do protokołu  

z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

 

Uwag nie zgłoszono. 



Przewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 4.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  budżetu oraz 

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 290/2021. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt (stanowi on 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Pytań nie zadano, głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk 

nr 291/2021. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały (stanowi on 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Pytań nie zadano, głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/143416/5285/Bd_p21_271_20211012.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139990/5285/Bd_p21_246_20210907.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139990/5285/Bd_p21_246_20210907.pdf


Ad pkt 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi 

w 2022 roku – druk nr 287/2021. 

z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk omówił projekt 

uchwały (stanowi on załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Pytań nie zadano, głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w 

sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+” - druk nr 269/2021. 

Dyrektor Biura Strategii Miasta p. Tomasz Jakubiec omówił projekt uchwały (stanowi on 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Pytań nie zadano, głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w 

sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Miasta Łodzi na lata 2021-2025 – druk nr 301/2021. 

z-ca Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa p. Piotr Siedlecki omówił projekt 

uchwały (stanowi on załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/144947/5285/ZDiT_p21_287_20211108.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/143414/5286/BS_p21_269_edyt_20211011.pdf


 

Pytań nie zadano, głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Hubert podziękował za udział w obradach i zamknął 

posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

 

Justyna Grzelak         Bogusław Hubert 


