
Proponowany porządek, posiedzenie nr 22 
Komisja  Rozwoju i Działalno ści Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
3 marca 2016 r. 

godz. 11:00, sala nr 106B UMŁ, ul. Piotrkowska 104, Łódź 
 
 

1. Zaopiniowanie wniosku Wydziału Budynków i Lokali w sprawie możliwości zawarcia, 
z panią Renatą Mierzejewską, umowy najmu lokalu użytkowego nr 03U, usytuowanego 
przy ul. Karola Bohdanowicza 2 w Łodzi. 

2. Zaopiniowanie wniosku Wydziału Budynków i Lokali w sprawie możliwości zawarcia, 
z panem Jarosławem Petryniakiem, umowy najmu lokalu użytkowego nr 8U, 
usytuowanego przy ul. Ketlinga 23 w Łodzi. 

3. Zaopiniowanie wniosku Wydziału Budynków i Lokali w sprawie przydziału pani Teresie 
Turek, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego usytuowanego w II strefie, przy ul. 
Więckowskiego 32, w zamian za utracone prawo do najmu lokalu użytkowego 
położonego w I strefie, przy ul. Więckowskiego 4 w Łodzi. 

4. Zaopiniowanie wniosku Wydziału Budynków i Lokali w sprawie przydziału pani Barbarze 
Turkowskiej, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego usytuowanego w II strefie, 
przy ul. Sienkiewicza 18, w zamian za utracone prawo do najmu lokalu użytkowego 
położonego w I strefie, przy ul. Więckowskiego 4 w Łodzi. 

5. Zaopiniowanie wniosku Jednostki Budżetowej Hale Targowe w sprawie możliwości 
wynajęcia, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego, usytuowanego w Hali 
Targowej „Górniak,” przy ul. Piotrkowskiej 317 w Łodzi. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia opinii 
o lokalizacji kasyna gry – druk nr 19/2016 . 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Głogowej 3 
– druk nr 56/2016 . 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody 
na utworzenie przez Miasto Łódź Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz określenia zasad wniesienia przez Miasto Łódź 
wkładu pieniężnego i niepieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego – druk 
nr 57/2016 . 

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 

Osoba odpowiedzialna: Marek Wasielewski 
      Data sporządzenia: 19.02.2016 r. 

 
 
 
 


