
Protokół nr 1/XII/2014 
 

posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 5 grudnia 2014 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 6 osób, 
- obecnych................ 6 osób. 
 

2.  Zaproszeni goście - według listy obecności. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 

 
II. Proponowany porządek posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
2. Wybór Przewodniczącego Komisji: 
a/ zgłaszanie kandydatów, 
b/ prezentacja kandydatów, 
c/ głosowanie. 
3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 
4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji: 
a/ zgłaszanie kandydatów, 
b/ prezentacja kandydatów, 
c/ głosowanie. 
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 
 
Ad. pkt 1: otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Tomasz Kacprzak powitał zebranych, 

otwierając posiedzenie Komisji. 
 
Ad. pkt 2: wybór Przewodniczącego Komisji: 

a/ zgłaszanie kandydatów, 
b/ prezentacja kandydatów, 
c/ głosowanie. 

Pan radny Jan Mędrzak zgłosił kandydaturę pana radnego Mateusza Walaska 
na Przewodniczącego Komisji. Pan Mędrzak podkreślił, że pan Walasek jest doświadczonym, 
wieloletnim działaczem samorządowym, który kierował już pracami Komisji Rozwoju 
i Działalności Gospodarczej przez okres dwóch kadencji. Pan radny Walasek uzyskał 
niedawno tytuł doktora nauk ekonomicznym na Uniwersytecie Łódzkim. Można mieć 
gwarancję, iż pokieruje on pracami Komisji we właściwy sposób. 

Pan radny Mateusz Walasek uzupełniając tę prezentację, poinformował zebranych, 
że ukończył również Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, uzyskując tytuł inżyniera. 
Kierując pracą Komisji pan radny zamierza – oprócz spraw bieżących – nadal zajmować się 
działalnością spółek komunalnych, funkcjonujących na terenie Łodzi. 

Pan radny zadeklarował, że w dalszym ciągu podejmować będzie starania, by 
posiedzenia Komisji prowadzone były sprawnie i nie zajmowały one zbyt dużo czasu. 



 2

Ponieważ innych kandydatów nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Łodzi pan Tomasz Kacprzak poddał kandydaturę pana radnego Walaska pod głosowanie. 

Za wyborem pana radnego Mateusza Walaska na funkcję Przewodniczącego 
Komisji głosowało 5 radnych, przeciw — nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Przewodniczącym Komisji został zatem wybrany pan radny Mateusz Walasek. 
 
Ad. pkt 3: przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek przejął prowadzenie posiedzenia. 
 
Ad. pkt 4: ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zwracając uwagę, że w Komisji, 

oprócz radnych z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, znajdują się jeszcze 
przedstawiciele dwóch innych Klubów Radnych, ocenił, że Komisja mogłaby powołać dwóch 
Wiceprzewodniczących. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Tomasz Kacprzak stwierdził, że nie 
wszystkie działające w Radzie Miejskiej Kluby Radnych pragną mieć swojego 
przedstawiciela w prezydium Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej. 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zgłosił wniosek, by w takim razie 
Komisja powołała jednego Wiceprzewodniczącego. 

Za przyj ęciem tego wniosku głosowało 6 radnych, przeciw — nikt, nikt równie ż 
nie wstrzymał się od głosu. 

Ustalono więc, że wybrany zostanie jeden Wiceprzewodniczący Komisji. 
 
Ad. pkt 5: wybór Wiceprzewodniczącego Komisji: 

a/ zgłaszanie kandydatów, 
b/ prezentacja kandydatów, 
c/ głosowanie. 

Pan radny Marek Michalik zgłosił kandydaturę pana radnego Kamila Jeziorskiego 
na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji. Pan Michalik powiadomił zebranych, że pan 
Jeziorski posiada wykształcenie prawnicze – ukończył on również studia na innym kierunku. 
Pan Jeziorski nie zasiadał jeszcze do tej pory w łódzkiej Radzie Miejskiej – na pewno jednak 
bardzo dobrze się sprawdzi jako Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju i Działalności 
Gospodarczej. 

Pan radny Kamil Jeziorski uzupełniając powyższą wypowiedź, poinformował 
zebranych, iż ma 35 lat, ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia prawnicze 
na Katolicki Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Pan Jeziorski ukończył również 
aplikację radcowską. Przygotowanie zawodowe pan radny uzyskiwał pracując w kancelarii 
radców prawnych i adwokatów – w tym m. in. w Kancelarii Prawnej pani mec. Agaty 
Krzywickiej. W latach 2005-2009 pan Jeziorski pracował jako Asystent Posła na Sejm RP 
pana Piotra Krzywickiego. Obecnie pan radny zajmuje się prawem energetycznym, kierując 
wydziałem ciepłowniczym jednej ze spółek, znajdującej się w Koluszkach. 

Nie zgłoszono innych kandydatur. 
Za wyborem pana radnego Kamila Jeziorskiego na funkcję 

Wiceprzewodniczącego Komisji głosowało 5 radnych, przeciw — nikt, nikt równie ż nie 
wstrzymał się od głosu (1 osoba nie wzięła udziału w głosowaniu). 

Wiceprzewodniczącym Komisji wybrany został pan radny Kamil Jeziorski. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zgłosił wniosek, by Komisja 

rozpatrzyła w trakcie dzisiejszego posiedzenia dodatkowo – w ramach punktu 5a – projekt 
uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto 
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Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Łódzkiej Spółki 
Infrastrukturalnej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem 
na podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 260/2014. 

Za przyj ęciem ww. wniosku głosowało 6 członków Komisji, przeciw —nikt, nikt 
również nie wstrzymał się od głosu. 

Zebrani zaakceptowali więc tę propozycję, zmieniając porządek obrad. 
 
Ad. pkt 5a: zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu 
niepieniężnego (aportu) do „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalne j” Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 
260/2014. 

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Architektury 
i Rozwoju pan Krzysztof Grzywaczewski omówił ww. projekt uchwały (załącznik nr 3 
do protokołu). Pan Dyrektor przedstawił również zebranym, na wniosek pana radnego Marka 
Michalika, interpretacje podatkowe, dotyczące możliwości ubiegania się przez Spółkę o zwrot 
podatku VAT. 

Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały RM głosowało 

6 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie ww. projekt uchwał Rady Miejskiej 

w Łodzi. 
 
Ad. pkt 6: sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Wiceprezes Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej pan Michał Haze złożył 

członkom Komisji życzenia owocnej pracy w nowej kadencji samorządowej na rzecz rozwoju 
łódzkiej przedsiębiorczości – pan Haze zadeklarował, iż Izba wspierać będzie działalność 
radnych w powyższym zakresie. 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek podziękował za te życzenia. 
Ustalono na koniec, że następne posiedzenie Komisji zorganizowane zostanie w dniu 

11 grudnia 2014 r. (początek - godz. 11.00). W trakcie tego posiedzenia radni rozpatrzą m. in. 
projekt budżetu miasta Łodzi na 2015 rok (w zakresie merytorycznego zainteresowania 
Komisji). 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

Mateusz Walasek 
Marek Wasielewski 

 


