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Protokół nr 32/XI/2020 

 
posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 26 listopada 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 projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie budżetu 
miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 268/2020 – w zakresie następujących 
komórek organizacyjnych UMŁ:  
- Biura Nadzoru Właścicielskiego; 
- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (rolnictwo);  
- Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej; 
- Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej;  
- Biura Strategii Miasta;  
- Wydziału Dysponowania Mieniem; 
- oraz Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości. 
 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 (druk nr 269/2020) – 
w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.. 

 
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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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 szczegółowego 
trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+, w tym 
trybu konsultacji - druk nr 289/2020 (jako pkt 2a). 
 
Zebrani zaakceptowali tę propozycję, przyjmując jednomyślnie porządek posiedzenia. 
 
 
Ustalono, iż Komisja rozpatrzy punkt 1 i 2 łącznie. 
 
 
Ad. 1 – 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie budżetu 
miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 268/2020 – oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w 
Łodzi w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 
(druk nr 269/2020) – w zakresie następujących komórek organizacyjnych UMŁ:  
- Biura Nadzoru Właścicielskiego; 
- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (rolnictwo);  
- Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej; 
- Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej; 
- Biura Strategii Miasta;  
- Wydziału Dysponowania Mieniem; 
- oraz Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości. 
 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć przedstawiła zebranym informację na temat projektu budżetu 
przedmiotowego Biura na rok przyszły oraz nt. zadań, realizowanych przez tę komórkę 
w ramach WPF (załącznik nr 5 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski odnosząc się do informacji, iż cały 
zysk, jaki w przyszłym roku wypracuje Łódzka Spółka Infrastrukturalna ma zostać 
przeznaczony na jej działalność statutową, zadał pytanie, czy działalność ta podlega kontroli 
ze strony Urzędu Miasta Łodzi. 
Pan radny poprosił ponadto o informację, jakie konkretnie zadania wykonuje ta Spółka 
i na jaki cel wydatkowane zostaną wypracowane przez nią środki. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć poinformowała Komisję, iż przedmiotem działalności tej Spółki jest 
inwestowanie i zarządzanie infrastrukturą wodno – kanalizacyjną na terenie Łodzi. 
Ponadto, od dwóch lat podmiot ten realizuje zadania związane z rewitalizacją kamienic – 
zostały one powierzone Spółce uchwałą Rady Miejskiej. Spółka co roku przyjmuje plan 
inwestycyjny – jej środki własne oraz wypracowany dochód są przeznaczane na realizowane 
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przez nią inwestycje. Wydatkowanie tych środków monitorowane jest kwartalnie – Spółka co 
trzy miesiące przedstawia informacje na temat zakresu wykonanych inwestycji, które zostały 
zaplanowane na dany rok. Działania Spółki monitorowane więc są co kwartał, przy 
przyjmowaniu planu inwestycyjnego na dany rok oraz przy rocznym sprawozdaniu 
finansowym. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał, czy oznacza to, iż plan 
inwestycyjny Spółki jest pewnego rodzaju informacją dla Urzędu Miasta, wskazującą, 
w którym kierunku zmierza jej działalność statutowa. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć twierdząco odpowiedziała na to pytanie. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zadał pytanie, czy plan inwestycyjny 
ŁSI na 2021 rok wpłynął już do Biura Nadzoru Właścicielskiego. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć powiedziała, że Spółka ta złożyć ma powyższy plan inwestycyjny do końca 
grudnia 2020 r. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poprosił panią Dyrektor Mereć 
o przekazanie Komisji informacji na temat tego planu inwestycyjnego w styczniu 2021 r. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć zadeklarowała, że przekaże Komisji powyższą informację. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek odnosząc się z kolei do informacji 
o planowanym w 2021 r. wniesieniu wkładu finansowego na podwyższenie kapitału 
zakładowego w Spółce Miejski Ogród Zoologiczny, w kwocie 22 186 tys. zł, zadał pytanie, 
w jakiej części środki te zostaną wydatkowane na budowę Orientarium, a w jakiej części 
na inne zadania realizowane przez tę Spółkę. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć poinformowała zebranych, że na bieżące funkcjonowanie Spółki Miejski 
Ogród Zoologiczny zapisano kwotę ok. 8,5 mln zł, natomiast na spłatę odsetek od obligacji 
i na inwestycje związane z budową Orientarium – ok. 7,5 mln zł. Cały koszt budowy 
Orientarium finansowany jest z obligacji – ponieważ Spółka wyemitowała już część obligacji, 
do czasu zakończenia tych prac spłacać będzie odsetki. W roku 2021 r. planowana jest spłata 
odsetek na kwotę 6,6 mln zł – pozostałe wydatki związane z tym zadaniem (m. in. koszty 
emisji obligacji) wyniosą kwotę ok. 600 tys. zł. Pozostałe wydatki Spółki to: dokumentacja 
kosztorysowa dotycząca budowy wybiegu dla zebr – 100 tys. zł, wybiegu dla mar – 
115 tys. zł, modernizacja budynku magazynowego – 115 tys. zł, wykonanie sztucznych drzew 
dla wybiegu lemurów – 50 tys. zł, modernizacja obiektów wybiegów na terenie Ogrodu 
Zoologicznego – 100 tys. zł, zakup środków trwałych związanych z budową Orientarium – 
300 tys. zł. W sumie więc, koszt wszystkich inwestycji związanych z realizacją Orientarium 
wynieść ma ok. 7,7 mln zł. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał, kiedy nastąpić ma otwarcie 
Orientarium.  
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P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć poinformowała Komisję, że otwarcie Orientarium zaplanowane zostało 
na lipiec 2021 r. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zadał pytanie, czy jeżeli Orientarium 
przyniesie dochody, zaplanowana na 2021 r. kwota dopłaty do Spółki Miejski Ogród 
Zoologiczny ulegnie zmniejszeniu. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć stwierdziła, że jeżeli w przyszłym roku okaże się, że Spółka nie będzie 
potrzebowała wszystkich środków zapisanych na jej potrzeby w budżecie Miasta, nie zostaną 
one wydatkowane. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek poprosił o odpowiedź na pytanie, czy może 
ulec zmianie planowana na 2021 r. kwota dopłaty do Spółki Port Lotniczy Łódź 
im. Władysława Reymonta – jeżeli udałoby się np. znaleźć inwestora. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć powiedziała, że aktualnie rzeczywiście poszukiwani są inwestorzy, którzy 
wspomogliby funkcjonowanie Lotniska. W projekcie budżetu Miasta na 2021 r. zapisane 
zostały środki na wykup obligacji – zgodnie z podpisaną przez przedstawicieli Gminy umową 
wsparcia. Jeżeli w ciągu przyszłego roku udałoby się np. sfinalizować transakcję zbycia 
udziałów w tej Spółce, wówczas zapisy w budżecie zostałyby zmodyfikowane. W chwili 
obecnie jednak nie można tego zrealizować, ponieważ byłoby to sprzeczne z zapisami 
powyższej umowy. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zwracając następnie uwagę, że jednym 
z podmiotów, który poważnie ucierpiał finansowo wskutek pandemii wirusa COVID-19 jest 
Spółka Aqua Park Łódź, zadał pytanie, czy Miasto nie planuje dofinansować działalności tej 
Spółki. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć stwierdziła, że obecnie nie przewiduje się wniesienia dopłaty do tej Spółki 
– podmiot ten dysponuje bowiem jeszcze nadwyżką środków finansowych, zgromadzonych 
w poprzednich latach. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie budżetu miasta Łodzi 
na 2021 rok – w zakresie Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ – głosowało 3 radnych, 
przeciw — nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – w zakresie Biura Nadzoru Właścicielskiego 
UMŁ głos oddały 3 osoby, przeciw – nikt, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie powyższe projekty uchwał, w ww. zakresie. 
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Dyrektor  Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ w Departamencie Ekologii 
i Klimatu pan Michał Baryła  omówił projekt budżetu, realizowanego przez powyższy 
Wydział – w zakresie rolnictwa (załącznik nr 6 do protokołu). Pan Dyrektor powiadomił 
ponadto zebranych, iż Wydział nie realizuje żadnych związanych z rolnictwem zadań 
w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048. 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt budżetu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
UMŁ na 2021 rok – w zakresie działalności rolniczej – głosowało 4 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja wydała zatem pozytywną opinię w ww. zakresie. 
 
 
Kierownik Oddziału w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
UMŁ w Departamencie Prezydenta pani Elżbieta Wieczorek przedstawiła zebranym 
informację nt. projektu budżetu powyższego Biura na 2021 r. oraz nt. zadań realizowanych 
przez tę komórkę w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (załącznik nr 7 
do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poprosił o bardziej szczegółową 
informację na temat realizowanego przez Biuro projektu: Łódź OdNowa – promocja 
gospodarcza Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego 
kongresu gospodarczego. 
 
P.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ 
w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego pan Michał Śmiechowicz 
poinformował zebranych, że realizacja powyższego projektu finansowana jest ze środków 
unijnych – zakłada on organizację na terenie Łodzi międzynarodowego kongresu naukowo – 
biznesowego, w dniach 22 – 23 czerwca 2021 r. W trakcie tego kongresu poruszona zostanie 
tematyka rewitalizacji, Zielonego Miasta – omawiana będzie tam również kwestia rozwoju 
poprzemysłowego, czyli jak wykorzystać proces reindustrializacji i dalszego użytkowania 
obiektów poprzemysłowych. W tej chwili ustalana jest lista gości, którzy zostaną zaproszeni 
na ten kongres. Organizatorzy kongresu chcieliby połączyć środowiska akademickie 
z biznesowym, a także pokazać korelacje miast, jeżeli chodzi o wykorzystanie projektu 
duopolnego, m. in. na przykładzie współpracy takich miast, jak Brno i Wiedeń. Pierwsze 
zaproszenia na kongres zostały już wysłane – szczegóły organizacji tej imprezy ustalane są 
obecnie z Radą Polityki Programowej. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zadał pytanie, czy zapisana w projekcie 
budżetu na realizację powyższego zadania kwota 678 798 zł stanowi wkład własny Biura, czy 
jest to cały budżet tego kongresu. 
 
P.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ 
w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego pan Michał Śmiechowicz 
stwierdził, że ww. kwota stanowi wkład własny Biura. 
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Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał, jaka jest całkowita wartość 
przedmiotowego projektu. 
 
Kierownik Oddziału w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej 
UMŁ w Departamencie Prezydenta pani Elżbieta Wieczorek powiedziała, że całkowita 
wartość tego projektu stanowi kwotę ok. 2 mln zł. 
 
P.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ 
w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego pan Michał Śmiechowicz 
stwierdził, że zdaniem organizatorów tego kongresu, dla dalszego rozwoju Łodzi należy 
wciąż promować kwestie duopolis oraz rewitalizacji. Ważną sprawą jest bowiem konieczność 
pozyskiwania nowych podmiotów, które włączyłyby się w proces rewitalizacji Łodzi. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 2 głosami „za,”  przy braku  głosów przeciwnych  
i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RM w sprawie 
budżetu miasta Łodzi na 2021 rok – w zakresie Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy 
Międzynarodowej UMŁ. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 2 głosami „za,”  przy braku  głosów przeciwnych  
i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RM w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – w ww. zakresie. 
 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury pani Beata Strzelecka przedstawiła 
następnie zebranym informację nt. projektu budżetu na 2021 r. oraz zadań, realizowanych 
przez ww. Biuro w ramach WPF (załącznik nr 8 do protokołu). 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie budżetu miasta Łodzi 
na 2021 rok – w zakresie Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 
UMŁ – głos oddało 3 radnych, przeciw – nikt, nikt  też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – w zakresie Biura Promocji Zatrudnienia 
i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ – głosowały 3 osoby, przeciw nie głosował nikt, 
nikt  również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja wydała więc pozytywną opinię w powyższych kwestiach. 
 
 
Kierownik Oddziału w Biurze Strategii Miasta UMŁ w Departamencie Architektury 
i Rozwoju pani Magdalena Kucharska omówiła projekt budżetu Biura Strategii Miasta 
na rok przyszły (załącznik nr 9 do protokołu). Pani Kierownik poinformowała również 
zebranych, że ww. Biuro w roku przyszłym nie będzie realizować żadnych zadań w ramach 
WPF. 
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Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie budżetu miasta Łodzi 
na 2021 rok – w zakresie Biura Strategii Miasta – głosowało 2 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Komisja wydała zatem pozytywną opinię w powyższym zakresie. 
 
 
P. o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Adam Komorowski zaprezentował zebranym projekt 
budżetu powyższego Wydziału na 2021 rok. Pan Dyrektor przedstawił ponadto zebranym 
informację nt. zadań realizowanych przez ww. Wydział w ramach WPF (załącznik nr 10 
do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zadał pytanie, czy w przeciągu kilku 
ostatnich lat dochody z tytułu użytkowania wieczystego wzrosły, czy też się zmniejszyły. Pan 
radny poprosił ponadto o informację, czy ewentualne zmniejszenie się tych dochodów wiąże 
się z tym, iż użytkownicy wieczyści wykupują te nieruchomości na własność, w związku 
z czym areał gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste kurczy się. Pan radny poprosił 
również o odpowiedź na pytanie, czy w ostatnim czasie nastąpił wzrost opłat za użytkowanie 
wieczyste gruntów, bądź opłat adiacenckich. 
 
P. o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Adam Komorowski poinformował Komisję, że jeżeli 
chodzi o użytkowanie wieczyste, to nowych umów, stanowiących nowe powody 
do obciążenia, nie ma. Jest to więc pewnego rodzaju baza stała – od lat Miasto nie oddaje już 
nowych nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Dochody z tytułu użytkowania 
wieczystego z roku na rok wzrastają, ponieważ co trzy lata dokonywane są korekty wyceny 
nieruchomości. 
Jeśli chodzi o dochody z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2018, to przekraczały one 
kwotę 70 mln zł. Jednakże w wyniku powszechnego przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, dochody te uległy zmniejszeniu o kwotę ok. 20 mln zł. W związku z tym 
przekształceniem, dodatkowe dochody generowane są jednak przez Wydział Zbywania 
i Nabywania Nieruchomości UMŁ. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały RM w sprawie budżetu miasta Łodzi 
na 2021 rok – w zakresie Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ – głos oddały 3 osoby, 
przeciw nie głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały RM w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – w zakresie Wydziału Dysponowania Mieniem 
UMŁ – głosowało 3 radnych, przeciw — nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
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Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie powyższe projekty uchwał – w przedmiotowym 
zakresie. 
 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak omówił z kolei projekt budżetu 
przedmiotowego Wydziału na 2021 rok. Pan Dyrektor przedstawił również zebranym 
informację nt. zadań wykonywanych przez tę komórkę w ramach WPF (załącznik nr 11 
do protokołu). 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie budżetu miasta Łodzi 
na 2021 rok – w zakresie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ – głosowało 
2 radnych, przeciw — nikt, 1 członek Komisji wstrzymał się od głosu. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048 – w zakresie Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości UMŁ – głos oddało 2 członków Komisji, przeciw nie głosował nikt, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. 
 
Komisja wydała zatem pozytywną opinię w tej sprawie. 
 
 
Ad. 2a. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta 
Łodzi 2030+, w tym trybu konsultacji - druk nr 289/2020. 
 
 
Dyrektor Biura Strategii Miasta UMŁ w Departamencie Strategii i Rozwoju pan 
Tomasz Jakubiec przedstawił zebranym powyższy projekt uchwały (załącznik nr 12 
do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zadał pytanie, czy jeżeli chodzi o terminarz 
wdrażania Strategii, nastąpiły pewne zmiany w stosunku do wstępnych założeń. 
 
Dyrektor Biura Strategii Miasta UMŁ w Departamencie Strategii i Rozwoju pan 
Tomasz Jakubiec powiedział, że ze względu na to, iż ustawodawca wprowadził dodatkowo 
wymóg pozyskania dokumentów – jednym z tych dokumentów jest tzw. opinia ewaluacji 
ex ante (trafności skuteczności przygotowywania Strategii), a także przeprowadzenie 
procedury oceny oddziaływania na środowisko – w terminarzu wskazano II kwartał 2021 r., 
jako termin przygotowania tych dokumentów. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały RM głosowało 4 radnych, przeciw 
– nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
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Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju 
Miasta Łodzi 2030+, w tym trybu konsultacji - druk nr 289/2020. 
 
 
Ad. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek przypomniał, że kolejne posiedzenie 
Komisji odbędzie się w dniu 3 grudnia br. (początek – godz. 11.00), w formie zdalnej. 
Posiedzenie to będzie poświęcone analizie działań prowadzonych na łódzkim rynku pracy 
w trakcie epidemii wirusa COVID-19. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołów nr 29/X/2020 oraz 30/XI/2020 posiedzeń Komisji, 
przeprowadzonych w dn. 8 października, a także w dn. 12 listopada 2020 r. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 
Przewodniczący Komisji  

Protokół sporządził 
Mateusz Walasek 

Marek Wasielewski 
 


