
Protokół Nr XXIV/16 
z XXIV /nadzwyczajnej/ sesji Rady Miejskiej w Łodzi 

odbytej w dniu 3 lutego 2016 r. 
 

 
 
I. Stan Rady: 
 
 
40 radnych, obecnych - 38 radnych, nieobecnych - 2 nieusprawiedliwionych. 
 
 
 
II. Radni nieobecni: 
 
 
1/ p. Maciej Rakowski, 
2/ p. Rafał Reszpondek. 
 
Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 
 
Lista obecności radnych poniżej. 
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III. Obrady rozpoczęły się o godz. 9,25.  
 
 
IV. Ustalenia. 
 
 
Otwarcia obrad XXIV /nadzwyczajnej/ sesji Rady Miejskiej w Łodzi zwołanej na wniosek 
Prezydenta Miasta w trybie art. 20 ust. 3 o samorządzie gminnym dokonał przewodniczący 
Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Następnie prowadzący obrady powitał radnych i zaproszonych gości uczestniczących 
w obradach oraz wszystkich mieszkańców Łodzi, którzy będą przysłuchiwać się obradom na 
balkonie. Ponadto poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności na sali obrad 
obecnych jest 21 radnych, czyli jest quorum i Rada Miejska może podejmować uchwały.  
 
Następnie prowadzący obrady na sekretarzy obrad wyznaczył następujących radnych: 
1) p. Marcina Chruścika, 
2) p. Annę Lucińską. 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak  
poinformował, że w związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu głosowania 
sekretarze obrad nie będą liczyli głosów. Swoją czynność podejmą w przypadku awarii lub 
odejścia przez Radę Miejską od elektronicznego głosowania.  
 
W ramach komunikatów organizacyjnych poinformował, iż w związku z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców Łodzi obradami dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, w sali 106 
istnieje możliwość przysłuchiwania się obradom. Informacja jest skierowana do osób, które 
nie zmieściły się na balkonie, a chcą przysłuchiwać się obradom. Piętnaście minut po 
zakończeniu sesji odbędą się spotkania przedsesyjne z Prezydentem Miasta związane 
z kolejna XXV sesją. Następnie, po ok. 30 minutach odbędą się spotkania 
z przewodniczącymi komisji, a później „Konwent”. 
 
W dalszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz 
Kacprzak zaproponował wprowadzenie ograniczeń czasowych wystąpień, jakie miałyby 
obowiązywać na bieżącej sesji: prezentacja projektu uchwały – 10 min., dyskusja na temat 
projektu uchwały: przewodniczący klubów – 8 min., przewodniczący Komisji - 7 min., 
indywidualne wystąpienia - 5 min. (radny może wystąpić tylko 1 raz), replika - 1 min., 
Prezydent Miasta, Wiceprezydenci – 10 min. Dyskusja na temat interpelacji: radny 
interpelujący - 5 min. - radny może wystąpić 1 raz, inni radni – 2 min. - radny może wystąpić 
1 raz, Prezydent Miasta i Wiceprezydenci - 10 min., radny interpelant na zakończenie - do 
1 min. Ustne interpelacje, zapytania, wolne wnioski - do 3 min., pisemne interpelacje: do 
wyczytania - ilość stron bez ograniczeń, wygłaszana tezowo - do 3 min.  
 
Następnie poddał pod głosowanie zaproponowane propozycje ograniczeń czasowych 
wystąpień, jakie miałyby obowiązywać na bieżącej sesji. 
 
Przy 19 głosach „za” , 7 głosach „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymuj ących się” 
Rada Miejska przyj ęła propozycje wprowadzenia ograniczeń czasowych wystąpień.  
 
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej. 
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Ponadto prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
poinformował, że wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji Rady Miejskiej doręczony został 
Państwu Radnym porządek obrad stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 
Zgodnie z art. 20 ust. 1a oraz ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, Rada może wprowadzić 
zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady 
/w naszym przypadku 21 głosów/. W przypadku sesji nadzwyczajnej dodatkowo wymagana 
jest zgoda wnioskodawcy. 
 
Następnie w związku z § 9 ust. 2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej przystąpiono do 
 zgłaszania wniosków dotyczących porządku obrad oraz wniosków o charakterze formalnym. 
 
W pierwszej kolejności prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz 
Kacprzak poinformował, że w dniu 2 lutego br. prezydent Miasta p. Hanna Zdanowska 
zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad w pkt 7a projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi” – 
druk nr 17/2016. 
 
Ponadto prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
poinformował, że w dniu 3 lutego br. wiceprezydent Miasta p. Ireneusz Jabłoński zgłosił 
autopoprawki do projektów uchwał: 
- zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego 
zasobu mieszkaniowego 2020+ – druk nr 318/2015 umieszczonego w punkcie 9 porządku 
obrad, 
- w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Miasta Łodzi na lata 2016-2020 – druk nr 319/2015 umieszczonego w punkcie 10 porządku 
obrad. 
 
Radny p. Łukasz Magin powiedział: „Zdaję sobie sprawę, że jest to sesja nadzwyczajna 
zwołana na wniosek Prezydenta Miasta w związku z tym mój postulat będzie wymagał zgody 
ze strony Prezydenta Miasta, ale są dzisiaj na sali pracownicy socjalni, ponadto będziemy 
dzisiaj dyskutowali na temat Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi, dlatego uważam, że 
nie ma bardziej palącego problemu, niż sytuacja strajkowa w MOPS. Dlatego chciałbym 
zaproponować rozszerzenie porządku obrad o informację Prezydenta Miasta Łodzi na temat 
sytuacji strajkowej w MOPS w Łodzi i toczących się tam mediacjach między stroną 
pracowniczą, a pracodawcą. Liczyłbym w tym zakresie na zgodę Prezydenta Miasta, choćby 
ze względu na tak dużą liczbę protestujących. Zdaję sobie sprawę, że my, jako radni, nie 
mamy bezpośredniego wpływu na to, jak te mediacje się odbywają, ale już samo to, że taka 
informacja może pojawiać na kolejnych sesjach, myślę, że na obie strony działa mobilizująco 
i powoduje, że ta presja a także możliwość, czy chęć zawarcia porozumienia jest jeszcze 
większa”. 
 
Pierwszy wiceprezydent Miasta p. Tomasz Trela powiedział: „Na wstępie chciałbym 
wycofać wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi” – druk nr 17/2016. 
Przedmiotowy projekt uchwały zostanie wprowadzony do porządku obrad sesji w dniu 
10 lutego br. Nie ma takiej potrzeby, aby projekt uchwały był kierowany na dzisiejszą sesję. 
Natomiast, jeśli chodzi o wniosek zgłoszony przez radnego p. Ł. Magina, to dyskusja na 
temat sytuacji w MOPS w Łodzi została przeprowadzona i odbyta na sesji dwa tygodnie 
temu. Jestem w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi. Dwa dni temu spotkałem się 
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z pracownikami w siedzibie MOPS, więc nie wyrażam zgody na rozszerzenie porządku 
obrad”. 
 
Wobec braku zmian w porządku obrad stanowi on załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
Z uwagi na zakłócanie obrad przez strajkujących pracowników MOPS przewodniczący 
Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak ogłosił 15 minut przerwy do godz. 9,50. 
 
 
Po przerwie prowadzenie obrad wznowił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz 
Kacprzak. 
 
 
 
Ad pkt 2 – Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poprosił, aby 
przewodniczący klubów radnych zgłaszali swoich przedstawicieli do Komisji Uchwał 
i Wniosków. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej p. Mateusz Walasek zgłosił 
kandydaturę radnej p. Karoliny K ępki. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości p. Marek Michalik zgłosił 
kandydaturę radnego p. Kamila Jeziorskiego. 
 
Przewodniczący Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej p. Sylwester 
Pawłowski zgłosił kandydaturę radnej p. Katarzyny Bartosz. 
 
 
Z uwagi na zakłócanie obrad przez strajkujących pracowników MOPS przewodniczący 
Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak ogłosił przerwę do godz. 9,55. 
 
 
Po przerwie prowadzenie obrad wznowił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz 
Kacprzak. 
 
 
Z uwagi na zakłócanie obrad przez strajkujących pracowników MOPS przewodniczący 
Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak ogłosił 15 minut przerwy do godz. 10,10. 
 
 
Po przerwie prowadzenie obrad wznowił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz 
Kacprzak. 
 
Z uwagi na zakłócanie obrad przez strajkujących pracowników MOPS przewodniczący 
Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak ogłosił przerwę do godz. 12,00. 
 



8 
 

 8

Po przerwie obrady wznowił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak i 
poinformował, że przerwa zostaje przedłużona o kolejne 15 minut z uwagi na trwające 
rozmowy Pierwszego Wiceprezydenta Miasta p. T. Treli z przedstawicielami osób 
strajkujących.  
 
Po przerwie obrady wznowił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak i 
przypomniał, że procedowany jest pkt 2 porządku obrad, czyli Powołanie Komisji Uchwał 
i Wniosków. 
 
Radny p. Marek Michalik zgłosił wniosek formalny mówiąc: „Radni czekają 2,5 godziny, 
żeby mogli zgłosić wnioski formalne. W imieniu Klubu PiS mam prosty wniosek, aby 
Przewodniczący Rady Miejskiej w trybie pilnym zaprosił na salę Prezydenta Miasta p. Hannę 
Zdanowską, która poinformowałaby nas, jak została rozwiązana sprawa strajkujących 
pracowników MOPS”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak w odpowiedzi udzielił informacji, że 
Prezydent Miasta również otrzymuje zaproszenie na sesję.  
 
Radny p. Łukasz Magin zgłosił wniosek formalny mówiąc: „Mam wrażenie, że 
zmarnowaliśmy ostatnie 3 godziny po części dlatego, że nie udało się wprowadzić nam 
punktu informacyjnego dot. sytuacji w MOPS. Chciałbym ponowić wniosek i wierzę, że 
wiceprezydent Miasta p. T. Trela zrozumie, że dalsze blokowanie przez niego będzie 
skutkowało kolejnymi przerwami. Nie chodzi o wymuszenie czegokolwiek, ale prostą 
informację, co stało się w MOPS przez ostatnie 2 tygodnie. Przepraszam, 3 tygodnie.  
Składam wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o punkt Informacja Prezydenta 
Miasta Łodzi na temat sytuacji strajkowej w MOPS i o toczących się mediacjach w tym 
zakresie”. 
 
Pierwszy wiceprezydent Miasta p. T. Trela powiedział: „Czas nie był stracony, ponieważ 
przez ostatnią godzinę Pani Prezydent rozmawiała z upoważnionymi przedstawicielami 
strajkującej grupy pracowników socjalnych. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie dziś o 
16.30. Stanowisko Prezydenta Miasta jest takie, że  nie wyraża zgody na rozszerzenie 
porządku obrad, ale rozmowy z przedstawicieli osób strajkujących będą kontynuowane o 
16.30”. 
 
 
 
 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
Następnie wobec braku innych propozycji prowadzący obrady, przewodniczący Rady 
Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji 
Uchwał i Wniosków. 
 
Przy 29 głosach „za” , braku głosów „przeciwnych” i braku  głosów „wstrzymuj ących się” 
Rada Miejska powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: 
p. Karolina K ępka, 
p. Kamil Jeziorski, 
p. Katarzyna Bartosz. 
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Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej. 
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Ad pkt 3 - Przyjęcie protokołów z XXIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
 
Prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak  
poinformował, że protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi odbytej w dniu 20 stycznia 
2016 r. był wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Dotychczas uwag nie zgłoszono. 
W związku z tym stwierdził, iż protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi został przyjęty. 
 
 
 
Punkty 4, 5, 6 i 7 porządku obrad - Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji 
i zapytań radnych, Interpelacje i zapytania pisemne, Sprawozdania z wykonania uchwał 
Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności Prezydenta Miasta Łodzi w okresie między sesjami, 
oraz Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w okresie 
między sesjami zostaną zrealizowane po przerwie obiadowej. 
 
 
 
Ad pkt 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia „Polityki Społecznej 

2020+ dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych – druk nr 7/2016 wraz z autopoprawką. 

 
 
Projekt uchwały przedstawił pierwszy wiceprezydent Miasta p. T. Trela, który powiedział: 
„Tytułem wstępu chcę powiedzieć kilka zdań. Omówiliśmy dokładnie ten Program 2 tygodnie 
temu na sesji. Była prezentacja, pytania, dyskusja. Każdy program strategiczny przyjmowany 
jest dwuetapowo. Najpierw następuje pierwsze czytanie, a następnie program jest 
przyjmowany. Mam nadzieję, że zostanie on przyjęty. Do Programu została złożona 
autopoprawka, którą Państwo już otrzymali. Jest ona techniczna, a cały dokument służy 
zintensyfikowaniu i skompletowaniu w jednym miejscu strategii rozwiązywania problemów z 
zakresu pomocy społecznej, polityki społecznej. Patrzymy nieco szerzej, niż tylko wspieranie 
poszczególnych mieszkańców, czy grup mieszkańców. Chcieliśmy stworzyć dokument, który 
był szeroko konsultowany. Cały 2015 r. poświęciliśmy na diagnozę, analizę, ale również 
szerokie konsultacje zarówno z innymi komórkami organizacyjnymi UMŁ, jak i 
organizacjami pozarządowymi. Dziś dziękuję wszystkim za pracę nad dokumentem. 
Zdiagnozowaliśmy problemy społeczne Miasta, ale dokument zakłada również kilka 
programów, elementów, które mają w perspektywie kilku lat do przodu rozwiązywać 
problemy. To jest część najistotniejsza. Ta część została już omówiona 2 tygodnie temu na 
sesji. Zespół pracowników MOPS, który pracował nad tym dokumentem i zespół innych 
urzędników jest do dyspozycji Państwa. Jestem na sesji również ja, jeśli będą jakieś pytania 
szczegółowe, to proszę je kierować. Proszę o przyjęcie dokumentu, który jest dokumentem 
wyjściowym, jeśli chodzi o realizację celów strategicznych, które są przed nami”. 
 
Następnie przystąpiono do fazy pytań. 
 
Radny p. Marcin Zalewski zapytał: „Chciałem zapytać o uwagi, które zgłaszaliśmy na 
poprzedniej sesji dot. niektórych drobnych kwestii językowych, czy zostały uwzględnione?”. 
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Odpowiedzi udzielił pierwszy wiceprezydent Miasta p. T. Trela: „Mam prośbę do Państwa 
na balkonie. Dyskutujemy o ważnym dokumencie. Państwa sytuacja jest bardzo ważna. 
Wracamy do rozmów o 16.30. Pozwólmy p. M. Wagner odpowiedzieć na pytania, które są 
kierowane do zespołu osób, które przygotowywały dokument. Wysłuchajcie Państwo dyskusji 
i dajcie możliwość odpowiedzieć na pytania, które zadają Radni”.  
 
Z uwagi na zakłócanie obrad przez strajkujących pracowników MOPS przewodniczący 
Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak ogłosił przerwę do 13.00. 
 
Po przerwie obrady wznowił przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
mówiąc: „Po spotkaniu z Państwem na balkonie, rozmawiałem z p. H. Zdanowską. Pani 
Prezydent zaprasza na spotkanie na 16.30 tak, jak Państwo byliście umówieni. Wtedy będą 
podejmowane decyzje. Przekazuję tę informację i apeluję o udział w rozmowach. Sesja z 
pewnością nie zakończy się do tego czasu, więc będziemy informowani na bieżąco. Apeluję, 
byście umożliwi Państwo nam procedowanie punktów. Chcemy przyjąć uchwały. Za tydzień 
mamy kolejną sesję. A rozmowy z Państwem będą prowadzone za 3 godziny”. 
 
 
 
Odpowiedzi udzieliła dyrektor MOPS p. Małgorzata Wagner: „Chciałam odpowiedzieć na 
pytanie radnemu p. M. Zalewskiemu. Sprawa dot. przemocy jest zgodna z zapisem  
ustawowym i została wprowadzona autopoprawką”. 
 
 
Następnie wobec braku dalszych pytań, prowadzący obrady przewodniczący Rady 
Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poinformował, iż procedowany projekt uchwały został 
skierowany do Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej, Komisji Ochrony Zdrowia 
i Opieki Społecznej, Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta oraz Komisji Gospodarki 
Mieszkaniowej i Komunalnej. Żadna z Komisji nie wydała opinii negatywnej.  
 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział: „Nie można ignorować głosu 
protestujących. Jest oczywiste, że trudno jest prowadzić debatę w sytuacji, kiedy jest protest. 
Proponuję, aby najpierw dokonać stosownych uzgodnień z protestującymi i nie wywoływać 
dodatkowego konfliktu. Pani Dyrektor MOPS dziś ten konflikt wywołuje. Proponuję, 
żebyście Państwo ustalili z protestującymi warunki porozumienia, bo nie możemy 
kontynuować sesji w warunkach, kiedy nie ma komunikacji”.  
 
Prowadzący obrady przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak powiedział: 
„Przyznaję, że jest problem z komunikacją i proszę o podejście do stołu prezydialnego 
przewodniczących Klubów Radnych i Wiceprezydenta Miasta”. 
 
Prowadzący obrady przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak powiedział: 
„Ustaliliśmy, że sesja będzie kontynuowana”. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział: „Panie Przewodniczący, w sytuacji kiedy 
nie ma żadnej komunikacji, jeśli będzie przeprowadzał Pan głosowanie, to będzie tak, jakby 
przyjmował Pan coś, co jest w ogóle niedebatowane. Proszę dokonać uzgodnień z 
protestującymi, a później będziemy dyskutować. Na razie ja Pana nie słyszę”. 
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Radny p. Mateusz Walasek powiedział: „Ja Pana Radnego słyszę. Słyszę, co mówi Pan 
Przewodniczący, słyszę, co było mówione z mównicy. Uważam, że powinniśmy procedować. 
Uważam, że Panowie Radni nie powinni wspierać sabotowania przebiegu sesji. Jesteśmy 
organem i z szacunku dla organu powinniśmy podejmować decyzje”. 
 
Następnie wobec braku opinii innych komisji, stanowisk klubowych, głosów w dyskusji 
indywidualnej, propozycji zmian do Komisji Uchwał i Wniosków przewodniczący Rady 
Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
7/2016 wraz z autopoprawką. 
 
Przy 22 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych”  oraz „wstrzymuj ących się” Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XXIV/570/16 w sprawie przyjęcia „Polityki Społecznej 2020+ 
dla Miasta Łodzi – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która stanowi 
załącznik nr 4   do protokołu. 
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej. 
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Ad pkt 9 -  Rozpatrzenie  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+ 
– druk nr 318/2015 wraz z autopoprawką. 

 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Budynków    
i Lokali p. Andrzej Chojnacki, który powiedział: „Chciałbym przedstawić autopoprawkę do 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Miasta Łodzi dotyczącej 
gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+ oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 
2016-2020. W celu operacyjnym I „Miasto odnowionych kamienic” zdanie drugie otrzymuje 
brzmienie: „Remonty zasobu, jego wszechstronna rewitalizacja z uwzględnieniem tworzenia 
lokali mieszkalnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych”. Cel operacyjny 
II „Miasto o rosnącym udziale mieszkań prywatnych” w pkt 1 część opisowa otrzymuje 
brzmienie: ,,Sprzedażą nie będą objęte lokale w budynkach stanowiących w 100% własność 
Miasta nowo wybudowanych, zrewitalizowanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji lub po remoncie kapitalnym, przez okres 10 lat od daty 
uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie lub zakończenia remontu. Racjonalizacji 
zarządzania nieruchomościami gminnymi służyć również będzie przygotowanie 
preferencyjnego programu zbywania na rzecz wspólnot mieszkaniowych, pozostających we 
własności Miasta części nieruchomości (np. boksów motocyklowych, pomieszczeń 
gospodarczych, lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne) w budynkach wspólnotowych, 
po zbyciu ostatniego lokalu oraz przyległych do budynków wspólnot gminnych 
nieruchomości gruntowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnot, na 
warunkach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Łodzi. Powierzchnia 
nabywanego gruntu nie będzie mogła przekraczać 150% powierzchni zabudowy budynku 
mieszkalnego na nim posadowionego w przypadkach nabywania domów jednorodzinnych, 
przy rozpoczynaniu prywatyzacji budynków, w których znajduje się do 7 lokali, o ile będzie 
to uzasadnione interesem Miasta, przy zachowaniu zasad i norm wynikających z innych 
przepisów prawa. W budynkach stanowiących w 100% własność Miasta, w których jest 
usytuowanych od 2 do 7 lokali oraz domów jednorodzinnych przy nabyciu gruntu o 
powierzchni nieprzekraczającej 150% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego na nim 
posadowionego, nabycie następuje z zastosowaniem bonifikat obowiązujących dla lokali 
mieszkalnych. Jeżeli powierzchnia nabywanego gruntu przekracza 150% powierzchni 
zabudowy budynkiem mieszkalnym, pozostała powierzchnia, powyżej 150% może być zbyta 
jedynie po cenach rynkowych. W celu operacyjnym III „Miasto przyjazne lokatorom” tabela 
otrzymuje brzmienie następujące. W treści głównej projektu uchwały było o poprawie 
sprawności zarządzania zasobem mieszkaniowym i wskaźnik ściągalności bieżących został 
określony na poziomie 80,1%. Proponujemy zmniejszyć do 80%. Również wskaźnik 
zaległości czynszowych pierwotnie określony w wielkości 130,1% proponujemy zwiększyć 
do poziomu 155%. W rozdziale VI: „Fundament Polityki mieszkaniowej” pkt 2 „Działania 
porządkujące i systemowe Polityki mieszkaniowej - ostatni akapit otrzymuje brzmienie: 
„Działania Polityki mieszkaniowej służą funkcjonalnemu podziałowi zasobu mieszkaniowego 
Miasta na dwie grupy: malejący zasób mieszkań komunalnych, niepełniących funkcji 
socjalnej oraz rozbudowany i zrestrukturyzowany zasób mieszkań socjalnych i lokali 
zamiennych, a także pomieszczeń tymczasowych - będących niezbędnym instrumentem 
wspomagającym politykę pomocy socjalnej i miejskie programy rewitalizacji. Dopuszcza się 
również budowę budynków z lokalami komunalnymi (w tym z lokalami dla osób 
niepełnosprawnych) oraz socjalnymi”. 
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Następnie wobec braku pytań, prowadzący obrady przewodniczący Rady Miejskiej           
p. Tomasz Kacprzak poinformował, iż procedowany projekt uchwały został skierowany do 
Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej oraz Komisji Gospodarki Mieszkaniowej          
i Komunalnej. Żadna z Komisji nie wydała opinii negatywnej.  
 
Następnie wobec braku opinii innych komisji, stanowisk klubowych, głosów w dyskusji 
indywidualnej, propozycji zmian do Komisji Uchwał i Wniosków przewodniczący Rady 
Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt uchwały opisany w druku nr 
318/2015 wraz z autopoprawką. 
 
Przy 19 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych”  oraz 2 głosach „wstrzymuj ących się” 
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIV/571/16 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia 
Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+, która stanowi 
załącznik nr 5   do protokołu. 
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej. 
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Ad pkt 10 -Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyj ęcia Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020 
– druk nr 319/2015 wraz z autopoprawką. 

 
 
W imieniu Prezydenta Miasta projekt uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Budynków    
i Lokali p. Andrzej Chojnacki, który powiedział: „Przedstawię autopoprawkę do projektu. 
W rozdziale V „Planowana sprzedaż lokali” pkt 1 „Lokale mieszkalne” otrzymuje brzmienie: 
„podwyższeniu bonifikat, o których mowa w pkt 2-4 o dodatkowe 10% w przypadku 
jednorazowej wpłaty należnej kwoty oraz o kolejnych oraz o kolejne 10%, jeżeli najemca 
złoży wniosek o nabycie lokalu w terminie do 31 grudnia 2017 r. lub po tej dacie w terminie 
12 miesięcy od ujęcia budynku w wykazie adresowym, o którym mowa w pkt 1 oraz o 
dodatkowe 5%, jeżeli w budynku nie wyodrębniono dotychczas  żadnego  lokalu,  a  z  
wnioskiem o wykup lokali wystąpią wszyscy  najemcy, w przypadkach dotyczących   zbycia 
lokali na warunkach opisanych w pkt 2-4. Wysokości bonifikat, o których  mowa w pkt  2-4 
obowiązują do 31 grudnia 2017 r. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wysokości 
bonifikat, o których mowa w pkt 2-4 obniża się 10%, a od 1 stycznia 2019 r. o kolejne 10%. 
W części opisowej zmiany są identyczne, jak w przedstawionej przeze mnie autopoprawce do 
projektu 318/2015. Chciałbym złożyć autopoprawkę dot. 4 zdania: „W budynkach 
stanowiących w 100% własność Miasta, w których jest usytuowane od 2 do 7 lokali” 
chciałbym dodać: „oraz domów jednorodzinnych, przy nabyciu gruntów o powierzchni 
nieprzekraczającej 150% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego na nim 
posadowionego, nabycie następuje z zachowaniem bonifikat obowiązujących dla lokali 
mieszkalnych. Jeśli powierzchnia nabywanego gruntu przekracza 150% powierzchni 
zabudowy budynkiem mieszkalnym pozostała powierzchnia powyżej 150% może być zbyta 
jedynie po cenach rynkowych”. W tabeli nr 4 została zmieniona wartość przyjęta do 
sprzedaży lokali w 2016 r. Została zwiększona do 2 000 lokali. Ważną zmianą w Wieloletnim 
Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta jest fakt, że znosimy wszelkie 
czynniki podwyższające, które obowiązywały dotychczas. Nie będzie podwyżki stawki 
czynszu o 30% w stosunku  do lokali w budynkach nowo wybudowanych, 
zrewitalizowanych, jak i zrewitalizowanych z programu Mia100Kamienic. Likwidujemy 
podwyżkę czynszu o 30% w stosunku do lokali powyżej 80 m2, w związku z czym będzie 
obowiązywała stawka taka, jak dla pozostałych lokali komunalnych. Pozwoli to na skuteczne 
rozdysponowanie lokali powyżej 80 m2, które w chwili obecnej, z uwagi na podwyższenie o 
30% wartości czynszu, nie cieszyły się dużym powodzeniem. Chciałem złożyć autopoprawkę 
do autopoprawki. Na stronie 3 w tabeli 10 Dochody z administrowanego zasobu zwiększamy 
z kwoty 238 770 158 zł do kwoty 239 000 000 zł. Automatycznie pkt 2 tabeli zmienia się z 
wielkości 44 331 160 zł do kwoty 44 101 318 zł”. 
 
Następnie przystąpiono do fazy pytań: 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział m.in.: „Chcę stwierdzić, że ja nic nie 
słyszę, że obrady nie mogą czegokolwiek rozstrzygać, ponieważ ja nie słyszałem, co mówił 
Pan Dyrektor. Nie jestem w stanie zadać pytania, bo także nie słychać”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in.: „Panie Radny, ja 
Pana doskonale słyszę”. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział m.in.: „Państwo powinni najpierw 
rozstrzygnąć kwestię protestujących, uwzględnić ich postulaty, a dopiero potem kontynuować 
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sesję. Wszystko, co jest w tej chwili na siłę rozstrzygane w moim przekonaniu będzie 
nieważne. Trzeba przede wszystkim rozstrzygnąć sprawę protestujących, uwzględnić ich 
wnioski, a dopiero potem kontynuować obrady”.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in.: „Panie Radny to 
miał być wniosek formalny, a nie rozmowa o rozstrzyganiu wniosków, o których dzisiaj nie 
procedujemy. Ja Pana Radnego bardzo dobrze słyszałem, Pański wniosek słyszałem, 
natomiast nie jest on wnioskiem przedmiotowym”. 
 
Radny p. Mateusz Walasek powiedział m.in.: „Chciałem zgłosić kontrwniosek, ale jeżeli 
Pan Przewodniczący nie uznaje go jako wniosek formalny, to chciałbym tylko stwierdzić, że 
słyszałem Pana Przewodniczącego, słyszałem Pana Dyrektora, radny. p. Tomaszewski udaje, 
że nie słyszy”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in.: „Zawsze można 
zgłosić wniosek o przerwę. Jeśli chodzi o wniosek formalny”. 
 
Radny p. Bartłomiej Dyba- Dojarski powiedział m.in.: „Chciałbym powiedzieć, że nie 
słyszałem, jaki kontrwniosek złożył p. Walasek i nie jestem w stanie nad nim głosować. 
Chciałbym, żeby p. Walasek wniosek powtórzył”. 
 
Radny p. Mateusz Walasek powiedział m.in.: „Otóż nie składałem kontrwniosku, dlatego że 
Pan Przewodniczący nie uznał tego wniosku, jako wniosek formalny. A przy okazji 
zakomunikowałem, że słyszałem radnego W. Tomaszewskiego i nawet słyszałem, jak radny 
p. M. Michalik mówił, że mnie nie słyszy. Myślę, że tu naprawdę nie jest źle ze słyszalnością 
i chciałbym, żeby naprawdę Panowie Radni nie udawali, że czegoś nie słyszą”. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in.: „Ja generalnie 
mam problem ze słuchem, ale słyszę zarówno Państwo i Pana Radnego”.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział m.in.: „Będę wnioskował o to, żeby 
nagranie z tej części sesji było przekazane do organu nadzoru i na tej podstawie zostanie 
prawdopodobnie stwierdzone czy się słyszeliśmy czy nie i czy w ogóle dopuszczalna jest 
sytuacja taka, że Przewodniczący Rady Miejskiej nie wie, co ma zrobić i jak prowadzić sesje i 
w zasadzie niedługo się okaże, że właściwie sesji można w ogóle nie odbywać, bo i tak będzie 
wszystko uchwalone korespondencyjnie. Po prostu załatwcie Państwo sprawę wnioskujących 
i protestujących. O to wnioskuję, abyście Państwo rozstrzygnęli sprawę protestujących, 
uzgodnili, przeprowadzili negocjacje….” 
 
Następnie przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak odebrał głos mówcy 
mówiąc m.in.: „To nie jest wniosek formalny. Chciałbym przekazać informację, że Rada 
Miejska dzisiaj nie proceduje żadnego punktu, który dotyczy strajku. O tym dyskutowaliśmy 
na poprzedniej sesji. Ja ze strajkującymi się spotkałem, rozmawiałem. Pani Prezydent też 
rozmawiała i wiem, że rozmowy trwają i będzie dzisiaj spotkanie o godz. 16:30. Panie Radny, 
jeśli chodzi o działania Przewodniczącego Rady Miejskiej, to znam Regulamin, prowadzę 
obrady zgodnie z Regulaminem. Chcę, aby sesja się odbyła”. 
 
Następnie wobec braku dalszych pytań, opinii komisji, stanowisk klubowych przystąpiono 
do fazy dyskusji indywidualnej: 
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Radna p. Urszula Niziołek – Janiak powiedziała m.in.: „Uważam, że Polityka, którą nam 
przedstawiono, jest na wyższym stopniu ogólności sprzeczna z ustawą o rewitalizacji. 
Oczywiście ustawa o rewitalizacji nie obliguje nas do prowadzenia procesów 
rewitalizacyjnych czy dostosowywania Polityki Mieszkaniowej do procesów 
rewitalizacyjnych, o ile nie są one prowadzone zgodnie z ustawą rewitalizacyjną. Niestety 
tutaj moje głębokie zaniepokojenie budzi to, że naruszamy moim zdaniem art. 3 pkt 1  ppkt 2 
ustawy rewitalizacyjnej, która mówi, iż przygotowanie, koordynowanie, tworzenie warunków 
do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy stanowi 
zadania własne i zadania te gmina realizuje w sposób zapobiegający wykluczeniu 
mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości korzystania z pozytywnych efektów 
rewitalizacji, w szczególności w zakresie warunków korzystania z gminnego zasobu 
mieszkaniowego. Zdaję sobie sprawę, że będziemy przyjmować gminny program rewitalizacji 
i na jego podstawie będziemy musieli zmodyfikować Politykę Mieszkaniową, dlatego wnoszę 
to w formie zastrzeżenia, ponieważ zdaję sobie sprawę, że będziemy mieli jeszcze moment, 
żeby Politykę Mieszkaniową dostosować do ewentualnych problemów, wynikających z 
rewitalizacji czy też problemów wskazanych w Polityce Społecznej, na której Państwu 
protestującym powinno bardzo zależeć. Mój głos jest jedynie w formie pewnego sygnału. Pod 
tą Polityką w całości podpisać się nie mogę, natomiast zadaję sobie sprawę, że ona wnosi 
bardzo dobre, korzystne rozwiązania dla mieszkańców, którzy chcą skorzystać z możliwości 
wykupienia lokalu, w którym mieszkają. Moim zdaniem jednak, będzie ona wymagała 
szybkiej zmiany”. 
 
Podsumowania dyskusji dokonał dyrektor Wydziału budynków i Lokali p. Andrzej 
Chojnacki, który powiedział m.in.: „Rozumiem obawy radnej p. Urszuli Niziołek – Janiak. 
Chciałbym tylko zaznaczyć, że w momencie, kiedy Rada Miejska przyjmie uchwałę w 
sprawie programu rewitalizacji, który będzie podstawą tak naprawdę szczegółowej analizy. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, gdyby się okazało, że zapisy Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta czy też Polityki Mieszkaniowej będą 
musiały ulec zmianie, to takiej zmiany dokonamy. Myślę, że mimo wszystko na dzień 
dzisiejszy tej sprzeczności również nie ma, dlatego że osoby, które będą chciały powracać do 
tych lokali po rewitalizacji tego obszaru i będą miały tytuły prawne do lokali, to będą 
powracać. Taka jest intencja, także na dzień dzisiejszy nie sądzimy, żeby była taka 
sprzeczność. Natomiast, gdyby się okazało, że nasze zapisy będą sprzeczne, to po przyjęciu 
przez Radę Miejską projektu rewitalizacji, my również dostosujemy te przepisy w tym 
zakresie”. 
 
Następnie wobec braku propozycji Komisji Uchwał i Wniosków prowadzący obrady, 
przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, opisany w druku nr 319/2016 wraz z autopoprawką.  
 
Przy 21 głosach „za”, braku  głosów „przeciwnych”  oraz 2 głosach „wstrzymuj ących się” 
Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXIV/572/16 w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020, która 
stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 
Wydruk z głosowania elektronicznego zamieszczony jest poniżej.  
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Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
ogłosił symboliczną 30 sekundową przerwę. 
 
Po przerwie obrady wznowił, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak. 
 
 
 
Ad pkt 4 - Informacje o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i zapytań radnych 

(po przerwie obiadowej). 
 
 
Sekretarz Miasta, p. Barbara Mrozowska-Nieradko poinformowała, że na wszystkie 
interpelacje radnych, złożone w terminie od 5 stycznia do 19 stycznia 2016 r. odpowiedzi 
zostały udzielone. Interpelacje wraz z odpowiedziami dostępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej, w zakładce Rada Miejska. 
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
poinformował, że dnia 1 lutego br. skierował odpowiedź na zapytanie radnego                              
p. Włodzimierza Tomaszewskiego.  
 
Następnie prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak 
poinformował, że zgodnie z § 32 ust. 5 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Łodzi 
przystąpiono do dyskusji nad sposobem udzielenia odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. 
 
Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in.: „Zabiorę głos na następnej sesji, ponieważ 
odpowiedź na moją interpelację dostałem w ostatniej chwili”. 
 
 
 
Ad pkt 5 - Interpelacje i zapytania pisemne (po przerwie obiadowej). 
 
 
 
Radna p. Joanna Budzińska skierowała do Prezydenta Miasta bez odczytywania 
interpelację w sprawie usunięcia lub zmiany miejsca ustawienia koszy na śmieci w okolicy 
Fali. Szczegółowa treść interpelacji stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski skierował do Prezydenta Miasta bez odczytywania 
interpelację w sprawie udostępnienia odpowiedzi Miasta na zapytania Starostów 
prowadzących postępowania o zwrot prawa własności działek w tzw. „paśmie wschodnim”, 
obejmującym Osiedla Janów Wschód, Osiedle Olechów Północ, Olechów Południe. 
Szczegółowa treść interpelacji stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Radny p. Adam Wieczorek skierował do Prezydenta Miasta bez odczytywania interpelację 
w sprawie położenia asfaltu w ul. Chłodnikowej. Szczegółowa treść interpelacji stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad pkt 6 - Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi i z działalności 
Prezydenta Miasta Łodzi w okresie między sesjami (po przerwie 
obiadowej). 

 
 
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi podjętych podczas obrad XXI 
sesji odbytej w dniu 9 grudnia 2015 r. oraz XXII sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2015 r. 
stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 
 
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Łodzi w okresie między sesjami tj. od                  
19 stycznia do 1 lutego 2016 r. stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 7 - Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi 

w okresie między sesjami (po przerwie obiadowej). 
 
 
 
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w okresie między 
sesjami tj. od 21 stycznia 2016 r. do 2 lutego 2016 r. stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
 
Ad pkt 11 – Zapytania i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak poinformował, że o 14:20 odbędą 
się spotkania przedsesyjne z Przewodniczącymi Komisji, a o godz. 14:40 odbędzie się 
Konwent.  
 
 
Ad pkt 12 – Zamknięcie sesji. 
 
 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad XXIV /nadzwyczajnej/ sesji Rady Miejskiej w Łodzi 
prowadzący obrady, przewodniczący Rady Miejskiej p. Tomasz Kacprzak zamknął sesję 
o godz. 13.50 
 
 
 


