
 
Posiedzenie nr 41 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 
Rady Miejskiej w Łodzi 

13 marca 2017 r.  
 
 
Rozszerzono porządek obrad w pkt 1a i 1b.  

w pkt 1 a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie terminu rozpatrzenia 
skargi p.  ……… na działanie Prezydenta Miasta Łodzi, 

w pkt. 1b. przyjęcie stanowiska w sprawie skargi  w zakresie braku dialogu z  Prezydentem 
Miasta Łodzi. 

1. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie skargi 
Wspólnoty Mieszkaniowej ………. na działanie Prezydenta Miasta Łodzi  
– druk BRM nr 39/2017 .  

Wynik głosowania : „ za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów.  

W wyniku głosowania skargę w części uznano za zasadną.  

1a. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu  
rozpatrzenia skargi p. …………. na działanie Prezydenta Miasta Łodzi  
– druk BRM nr 46/2017. 

Opinia pozytywna: „ za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.  

1b. Komisja jednogłośnie 8 głosami ”za” przyjęła stanowisko, iż skarga ………….. 
w zakresie braku dialogu z Prezydentem Miasta Łodzi nie leży w kompetencjach 
Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Łodzi. Komisja 
uznała, iż należy przekazać ją Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łodzi, celem 
skierowania, do właściwej merytorycznie, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi.  

2.    Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu 
rozpatrzenia skargi p. …………. na działanie Prezydenta Miasta Łodzi  
– druk BRM nr 37/2017.  

Opinia pozytywna: „ za” – 8 głosów, „przeciw”– 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów.                 

2. Komisja zapoznała się z informacją na temat wystąpienia Związku Polskich Artystów 
Plastyków Oddział w Łodzi w sprawie zadłużenia czynszowego. W wyniku dyskusji 
Komisja przyjęła dwa stanowiska : 

- wystąpienie do Prezydent Miasta Łodzi o powołanie Zespołu składającego się 
z przedstawicieli Biura Prawnego, Wydziału Edukacji, Wydziału Kultury oraz Zarządu 
Lokali Miejskich do znalezienia sposobu rozwiązania zaistniałego zadłużenia 
i odniesienia się do propozycji Wnioskodawcy. 



- wystąpienie do Prezydent Miasta Łodzi o wypracowanie regulacji prawnych, zasad 
w obowiązującym prawie miejscowym, które umożliwiałyby podmiotom posiadającym 
zadłużenie wobec Miasta  wywiązać się z ww. zobowiązań.  

3. Rozpatrzono i zaopiniowano w trybie indywidualnym 22 wnioski mieszkaniowe, 
w tym 19 wniosków zaopiniowano pozytywnie, natomiast 3 wnioski uzyskały opinię 
negatywną.  

4. Przyjęto protokół nr 40 z dnia 20 lutego 2017 r. 

5. Sprawy różne i wniesione. 
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