
DPr-BRM-II.0012.14.12.2020 
Protokół nr 29/X/2020 

 
posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 8 października 2020 r. 
POSIEDZENIE ON-LINE 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu. 
 
 
stan Komisji   -   4 radnych, 
 
obecnych   -   4 radnych. 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie ponownego 
zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 1U przy ul. Tadeusza 
Mostowskiego 20A w Łodzi. 

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek stwierdził na wstępie, iż łączy się z nim 
wystarczająca ilość radnych, członków Komisji, aby można było rozpocząć obrady. Pan 
Przewodniczący otworzył w związku z tym posiedzenie Komisji. Następnie Pan 
Przewodniczący zaproponował, by Komisja w trakcie dzisiejszego posiedzenia rozpatrzyła 
dodatkowo projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości - druk nr 235/2020 (jako pkt 1a). 
 
Zebrani zaakceptowali tę propozycję, przyjmując jednomyślnie porządek posiedzenia. 
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Ad. 1. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie ponownego 
zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 1U przy ul. Tadeusza Mostowskiego 20A 
w Łodzi. 
 
 
Specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich pan Dariusz Ostapinka przedstawił zebranym 
ww. wniosek. 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głos oddały 4 osoby, przeciw nie głosował 
nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie przedmiotowy wniosek Zarządu Lokali Miejskich. 
 
 
Ad. 1a. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości - druk nr 235/2020. 
 
 
Dyrektor Wydziału Finansowego UMŁ w Departamencie Finansów Publicznych pan 
Michał Łyczek przedstawił zebranym powyższy projekt uchwały (załącznik nr 5 
do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zadał pytanie, o jaką kwotę, zgodnie 
z przedłożoną propozycją, wzrosnąć ma w 2021 r. stawka podatku od nieruchomości 
w kategorii: „grunty pozostałe.” 
 
Dyrektor Wydziału Finansowego UMŁ w Departamencie Finansów Publicznych pan 
Michał Łyczek poinformował Komisję, iż stawka powyższego podatku w ww. kategorii 
wzrosnąć ma w przyszłym roku o 2 gr. – do 0,52 zł od 1 m2 powierzchni. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały RM głosowało 3 radnych, przeciw 
głos oddała 1 osoba, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – druk nr 235/2020. 
 
 
Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 
Ustalono, iż kolejne posiedzenie Komisji zorganizowane zostanie najprawdopodobniej w dniu 
12 listopada 2020 r. (początek – godz. 11.00), w formie zdalnej. 
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Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 28/IX/2020 posiedzenia Komisji, przeprowadzonego 
w dn. 10 września 2020 r. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 
Przewodniczący Komisji  

Protokół sporządził 
Mateusz Walasek 

Marek Wasielewski 
 
 


