
1 
 

DPr-BRM-II.0012.5.3.2022 

Protokół nr 15/IX/2022 

z posiedzenia Komisji Inwentaryzacyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 20 września 2022 r. 

 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   6 radnych  
 
obecnych   -   6 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 porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 14 z dnia 12 maja 2022 r. 

3. Wykaz spraw bieżących dotyczących komunalizacji mienia na rzecz gminy. 

4. Omówienie i przyjęcie arkusza spisowego nr 250. 

5. Sprawy różne i wniesione 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Markwant  powitał radnych oraz zaproszonych gości. 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do prowadzenia 

obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. Poinformował, ze wszystkie materiały 

na posiedzenie znajdują się w folderze poczty elektronicznej pn. Aktówka, 
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Ad pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.  

 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie zaproponowany porządek posiedzenia. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad.  

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia nr 14/V/22 z dnia 12 maja 2022 r.  

 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Markwant  poddał protokół pod głosowanie.  

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

„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokół. 

 

Ad pkt 3 - Wykaz spraw bieżących dotyczących komunalizacji mienia na rzecz gminy. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Monika Andrzejewska – 

Koniuszaniec przedstawiła informacje w sprawie odwołań do Krajowej Komisji 

Uwłaszczeniowej (KKU). To są 3 grupy spraw. Pierwsza grupa dotyczy odmowy 

komunalizacji. Drugą grupą jest sprawa dotycząca komunalizacji gruntów PKP 

(11 postępowań). Miasto odwołuje się do KKU, która sukcesywnie potwierdza nabycie 

nieruchomości w drodze komunalizacji. Ostatnia grupa dotyczy rozbieżnym stanowiskiem 

z ustaleniami Wojewody, czy nieruchomość stanowi nieruchomość rolną, co ma kluczowe 

znaczenie czy podlega komunalizacji i w jakim trybie.  

 

Ad pkt 4 - Omówienie i przyjęcie arkusza spisowego nr 250. 

Przewodniczący Komisji  poinformował, że dokument znajduje się w folderze poczty 
elektronicznej pn. Aktówka. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Monika Andrzejewska – 

Koniuszaniec poinformowała, że nieruchomość przy ul. Próchnika jest objęta postępowaniem 

Wojewody o odszkodowanie w związku z prowadzonym tunelem średnicowym. W związku 

z tym należy przyspieszyć ogłoszenie.  

 

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za” , przy 0 głosów „przeciw”  i 1 głosie 

„wstrzymuj ącym się” , przyj ęła arkusz spisowy nr 250. 
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Ad pkt 5 - Sprawy różne i wniesione. 

 
Przewodniczący Komisji zapytał o tereny przy ul. Wydawniczej pod zarządem Miasta. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Monika Andrzejewska – 

Koniuszaniec wyjaśniła, że były problemy z komunalizacją, ponieważ decyzję 

zakwestionował Skarb Państwa. Ostatecznie ustalono, że działka należy do Miasta 

i komunalizacja była ważna. Obecnie znajduje się w Zarządzie Lokali Miejskich.     

Przewodniczący Komisji  poinformował, że wszelkie pisma, które wpłynęły do Komisji 

umieszczone zostały w aplikacji e-Sesja oraz w folderze poczty elektronicznej pn. Aktówka, 

Komisja Inwentaryzacyjna.  

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji podziękował za udział w obradach i zamknął posiedzenie 

Komisji. 

 
Protokół sporządziła     Przewodniczący Komisji 

Sylwia Woźniak-Taczała           Rafał Markwant 
 
 
 


