
Protokół nr 4/I/2015 
DPr-BRM-II.0012.2.2.2015 

 
posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 21 stycznia 2015 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 6 osób, 
- obecnych................ 5 osób, 
- nieobecna............... 1 osoba, tj.: 
- pan radny Kamil Jeziorski. 
 

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

 
II. Proponowany porządek posiedzenia 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Prostej 18 
i 20/22 – druk nr 1/2015. 

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek, który powitał 

zebranych. Następnie pan Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 
następującego, dodatkowego punktu – Zaopiniowanie wniosku Wydziału Budynków i Lokali 
UMŁ w sprawie możliwości wynajmu w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych, garaży 
oraz boksów motocyklowych (pkt 1). Dotychczasowe punkty 1 – 2 otrzymałyby wówczas 
numer: 2 – 3. 

Zebrani zaakceptowali tę propozycję, przyjmuj ąc jednomyślnie porządek 
posiedzenia. 

 
Ad. pkt 1: zaopiniowanie wniosku Wydziału Budynków i Lokali UMŁ 

w sprawie możliwości wynajmu w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych, garaży 
oraz boksów motocyklowych. 

P.o. Kierownika Oddziału w Wydziale Budynków i Lokali UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pani Urszula Waszczyk przedstawiła zebranym ww. wniosek 
(załącznik nr 3 do protokołu). 

Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głosowało 4 członków Komisji, 

przeciw —nikt, nikt równie ż nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja wydała więc pozytywną opinię w sprawie ww. wniosku Wydziału 

Budynków i Lokali UMŁ. 
 
Ad. pkt 2: zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ul. Prostej 18 i 20/22 – druk nr 1/2015. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Majątku Miasta UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak omówił ww. projekt uchwały (załącznik nr 



 2

4 do protokołu). 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały RM głosowało 

4 radnych, przeciw — nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
położonych w Łodzi przy ul. Prostej 18 i 20/22 – druk nr 1/2015. 

 
Ad. pkt 3: sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Zebrani oddelegowali pana radnego Mateusza Walaska do udziału w pracach 

komisji, powołanej w celu przeprowadzenia przetargu na wysokość stawki czynszu najmu 
lokali użytkowych pod nazwą Lokale dla kreatywnych. Przetarg ten rozpocznie się o godz. 
9.00 w dniu 16 lutego br., w sali konferencyjnej Wydziału Budynków i Lokali UMŁ. 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek przypomniał, że następne 
posiedzenie Komisji zorganizowane zostanie w dn. 19 lutego br. (początek - godz. 11.00). 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

Mateusz Walasek 
Marek Wasielewski 

 
 


