
DPr-BRM-II.0012.14.7.2021 

Protokół nr 41/VI/2021 

 

posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 17 czerwca 2021 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 3U, położonego przy ul. Przyszkole 15 

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 następujące projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: 

 



 2 

- w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od cen samodzielnych lokali 

mieszkalnych nr 14A i 21, usytuowanych w budynku znajdującym się na nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 203/205 – druk nr 182/2021 (pkt 1a); 

 

- w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu 

użytkowego nr 2U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej 

w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 31 – druk nr 183/2021 (pkt 1b); 

 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych 

w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej bez numeru – druk nr 185/2021 (pkt 1c); 

 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych 

w Łodzi przy ulicach: Telefonicznej 15/17, Telefonicznej bez numeru i Lumumby 25 – 

druk nr 186/2021 (pkt 1d); 

 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych 

w Łodzi przy ul. Lodowej bez numeru i bocznicy kolejowej – druk nr 187/2021 (pkt 1e); 

 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych 

w Łodzi przy ulicach: Morgowej 3, Morgowej bez numeru, Tytoniowej 18 i 19, Tytoniowej 

bez numeru, Jerzego Śniadeckiego 15, 17, 19 i 21 oraz Jerzego Śniadeckiego bez numeru – 

druk nr 188/2021 (pkt 1f); 

 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych 

w Łodzi przy ulicach Zagadkowej bez numeru oraz Czerwcowej 17, 19, 21, 23 i 25/27 – 

druk nr 189/2021 (pkt 1g); 

 

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, 

nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Gdyńskiej 3 

i Antoniego Mackiewicza bez numeru – druk nr 200/2021 (pkt 1h); 

 

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, 

części nieruchomości położonej w Łodzi w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – druk 

nr 201/2021 (pkt 1i); 

 

- zmieniającej uchwałę w  sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich 

wydzierżawiania oraz oddawania w użytkowanie – druk nr 202/2021 (pkt 1j); 

 

- w  sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk 

nr 204/2021 (pkt 1k); 

 

- oraz zmieniającej uchwałę w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 

na lata 2021-2050 – druk nr 205/2021 (pkt 1l). 

 

Zebrani zaakceptowali tę propozycję, jednomyślnie przyjmując porządek posiedzenia. 
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Ad. 1. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie ponownego zawarcia 

umowy najmu lokalu użytkowego nr 3U, położonego przy ul. Przyszkole 15 w Łodzi. 

 

 

Specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich pan Dariusz Ostapinka przedstawił zebranym 

powyższy wniosek. 

 

Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głosowało 2 radnych, przeciw nie głosował 

nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

 

Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie wniosek Zarządu Lokali Miejskich w sprawie 

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 3U, położonego 

przy ul. Przyszkole 15 w Łodzi. 

 

 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zaproponował, by Komisja rozpatrzyła 

punkty 1a i 1b porządku obrad łącznie. 

 

Zebrani zaakceptowali tę propozycję. 

 

 

Ad. 1a – 1b. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: 

w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od cen samodzielnych lokali 

mieszkalnych nr 14A i 21, usytuowanych w budynku znajdującym się na nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 203/205 – druk nr 182/2021 – oraz w sprawie 

wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego 

nr 2U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ulicy Piotrkowskiej 31 – druk nr 183/2021. 

 

 

P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pan Mariusz Pujan przedstawił zebranym 

powyższe projekty uchwał (załącznik nr 5 – 6 do protokołu). 

 

Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od cen samodzielnych lokali mieszkalnych nr 14A 

i 21, usytuowanych w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ulicy Piotrkowskiej 203/205 – druk nr 182/2021 – głosowały 3 osoby, przeciw nie 

głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 2U, 

usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi 

przy ulicy Piotrkowskiej 31 – druk nr 183/2021 – głos oddały 3 osoby, przeciw nie głosował 

nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
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Komisja wydała zatem pozytywną opinię w sprawie powyższych projektów uchwał. 

 

 

Ad. 1c. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ul. Tatrzańskiej bez numeru – druk nr 185/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka przedstawiła 

zebranym powyższy projekt uchwały (załącznik nr 7 do protokołu). 

 

Nie zgłoszono uwag do tego projektu. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowało 3 radnych, przeciw nie 

głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 

 

Komisja wydała zatem pozytywną opinię w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 

 

 

Ad 1d. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ulicach: Telefonicznej 15/17, Telefonicznej bez numeru i Lumumby 25 – druk 

nr 186/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka przedstawiła 

zebranym powyższy projekt uchwały (załącznik nr 8 do protokołu). 

 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zadał pytanie, czy żadna z działek 

wchodzących w skład ww. nieruchomości nie stanowi własności Skarbu Państwa. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka udzieliła na to 

pytanie przeczącej odpowiedzi – pani Dyrektor zapewniła Komisję, że wszystkie te działki są 

własnością Gminy. 

 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowało 2 radnych, przeciw nie 

głosował nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi. 
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Ad 1e. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ul. Lodowej bez numeru i bocznicy kolejowej – druk nr 187/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka zaprezentowała 

zebranym powyższy projekt uchwały (załącznik nr 9 do protokołu). 

 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek pozytywnie ocenił fakt, iż nieruchomość ta 

zostanie wystawiona do sprzedaży – nowy właściciel bowiem zapewne zadba o porządek na jej 

terenie. 

 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowało 2 radnych, przeciw nie 

głosował nikt, 1 członek Komisji wstrzymał się od głosu. 

 

Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ul. Lodowej bez numeru i bocznicy kolejowej – druk nr 187/2021. 

 

 

Ad 1f. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ulicach: Morgowej 3, Morgowej bez numeru, Tytoniowej 18 i 19, Tytoniowej bez 

numeru, Jerzego Śniadeckiego 15, 17, 19 i 21 oraz Jerzego Śniadeckiego bez numeru – 

druk nr 188/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka przedstawiła 

Komisji przedmiotowy projekt uchwały (załącznik nr 10 do protokołu). 

 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „pozwolę sobie zadać pytanie, 

bo tak naprawdę, kwestia dostępu do drogi publicznej, to ja oczywiście rozumiem – tam te dwa 

zespoły, ale mamy też dwie działki, które mają dostęp do drogi publicznej i co więcej, nie łączą 

się z całą resztą tego zespołu. Czy nie lepiej byłoby sprzedawać oddzielne działki? Może jest 

szansa osiągnięcia wyższych cen, gdyby sprzedawać te fragmenty oddzielnie?” 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka powiedziała: „to 

znaczy, z drogą publiczną są połączone tylko i wyłącznie działki na południu, nr 41/4 i 15/27. 

Wszystkie inne działki nie mają dostępu do drogi publicznej, bo pierwszą drogą jest 

ul. Morgowa. Moglibyśmy, jeżeli podzielilibyśmy – np. działkę przy ul. Tytoniowej 19 

sprzedawali osobno – to sprzedając pozostały teren musielibyśmy już dla tej działki ustanowić 
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służebność przez teren sprzedawany na początku. W związku z tym, doszliśmy do wniosku, że 

jeżeli to będzie jeden właściciel, to sam będzie on mógł przemyśleć sposób zagospodarowania 

tych działek – tak, żeby każda działka mogła uzyskać pozwolenie na budowę. Bo później, nie 

wykluczam, że ta komunikacja faktyczna będzie się odbywała przez działkę prywatną.” 

 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał: „czy ul. Tytoniowa jest działką 

prywatną?” 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka powiedziała: „nie 

jest, ale ul. Tytoniowa następnie łączy się – ul. Tytoniowa, to jest ten równoległy odcinek 

do ul. Morgowej. Wydaje się, że ul. Tytoniowa skręca, ale ten skręt – po zachodniej granicy 

działki przebiega działka nr 25, która w całej długości jest działką prywatną.” 

 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „czyli to jest droga publiczna, 

która nie jest podłączona do innej drogi publicznej – to już rozumiem, na czym rzecz polega.” 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka powiedziała: 

„po prostu, ul. Tytoniowa wpada w działkę prywatną, która nie jest działką drogową – ma 

użytek B, nie jest ciągiem drogowym, nie jest drogą wewnętrzną.” 

 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał: „a to, co zostało wzniesione na tych 

pozostałych działkach, nienależących do Gminy, to zostało wzniesione, jak jeszcze mniej na ten 

dostęp patrzono?” 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka powiedziała: „to 

znaczy, jest jeszcze jedna działka gminna, dla niej zapewnimy służebność, bo nie mamy innego 

wyjścia – to jest działka przy ul. Tytoniowej 24 – ale tutaj niestety, są lokatorzy, nie wiadomo 

kiedy oni zostaną wyprowadzeni, dlatego zdecydowaliśmy się sprzedawać teren bez tej działki. 

Pozostałe działki są działkami prywatnymi. 

To jest przemysłowa część Teofilowa – osoba, która tę nieruchomość nabędzie ma większe 

możliwości, aby nabyć od właścicieli prywatnych ewentualnie te tereny, gdyby chciała 

skumulować tę własność i prowadzić tam działalność na większym obszarze niż sprzedawanym 

przez Gminę.” 

 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowały 3  osoby, przeciw nie 

głosował nikt, 1 radny wstrzymał się od głosu. 

 

Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ulicach: Morgowej 3, Morgowej bez numeru, Tytoniowej 18 i 19, Tytoniowej bez numeru, 

Jerzego Śniadeckiego 15, 17, 19 i 21 oraz Jerzego Śniadeckiego bez numeru – druk 

nr 188/2021. 
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Ad 1g. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ulicach Zagadkowej bez numeru oraz Czerwcowej 17, 19, 21, 23 i 25/27 – druk 

nr 189/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ 

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka przedstawiła 

Komisji powyższy projekt uchwały (załącznik nr 11 do protokołu). 

 

Nie zgłoszono uwag do ww. projektu. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowało 3  radnych, przeciw nie 

głosował nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi. 

 

 

Ad 1h. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości 

i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Gdyńskiej 3 i Antoniego 

Mackiewicza bez numeru – druk nr 200/2021. 

 

 

P. o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ w Departamencie 

Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Dobrucka przedstawiła Komisji 

przedmiotowy projekt uchwały (załącznik nr 12 do protokołu). 

 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek odniósł się do przekazanej przez panią 

Dyrektor informacji, mówiącej o tym, że według Wydziału Edukacji UMŁ działająca na tym 

terenie szkoła podstawowa „nie zagraża” szkołom rejonowym – zdaniem pana 

Przewodniczącego przytoczony tu zwrot może budzić pewne wątpliwości. 

 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowało 4  radnych, przeciw nie 

głosował nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

 

Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi. 

 

 

 

 

 

 



 8 

Ad 1i. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, części 

nieruchomości położonej w Łodzi w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – druk 

nr 201/2021. 

 

 

P. o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ w Departamencie 

Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Dobrucka omówiła ww. projekt uchwały 

(załącznik nr 13 do protokołu). 

 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji 

 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek odnosząc się do informacji, że teren 

parkingu, który ma powstać na ww. nieruchomości zostanie odgrodzony szlabanem, zwrócił 

uwagę, że przez działkę tę prowadzi też droga do muszli koncertowej. 

 

P. o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ w Departamencie 

Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Dobrucka zapewniła zebranych, że zostało to 

wzięte pod uwagę – szlaban będzie założony tuż za alejką, prowadzącą od muszli koncertowej. 

Do powyższej alejki natomiast będzie to teren zielony. Szlaban nie powinien więc utrudniać 

dostępu do muszli koncertowej. 

 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zwrócił uwagę, że jeżeli szlaban zostanie 

zamontowany w tym miejscu, to będzie on odsunięty od wejścia do Ogrodu Zoologicznego. 

Pierwotnie zakładano natomiast, że miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdą się 

zaraz za szlabanem, w pobliżu tego wejścia. Jeżeli więc szlaban zostanie odsunięty, również te 

miejsca parkingowe zostaną odsunięte od wejścia do ZOO. 

Pan Przewodniczący zadeklarował, że postara się wyjaśnić tę kwestię z przedstawicielami 

Spółki Miejski Ogród Zoologiczny. 

 

Pan radny Kamil Deptuła zadał pytanie, czy budowa parkingu przed Ogrodem Zoologicznym 

wiązać się będzie z wycinką drzew. 

 

P. o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ w Departamencie 

Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Dobrucka udzieliła na to pytanie przeczącej 

odpowiedzi – Wojewódzki Konserwator Zabytków opiniując tę inwestycję postawił warunek, 

że podczas prac nad budową parkingu nie będzie żadnych wycinek. Przewidywane są nawet 

nowe dosadzenia drzew na tym terenie. 

 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowało 4  radnych, przeciw nie 

głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

 

Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, części 

nieruchomości położonej w Łodzi w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – druk 

nr 201/2021. 
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Ad 1j. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę 

w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz 

oddawania w użytkowanie – druk nr 202/2021. 
 
 
P. o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ w Departamencie 

Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Dobrucka przedstawiła zebranym powyższy 

projekt uchwały (załącznik nr 14 do protokołu). 

 

Nie zgłoszono uwag do tego projektu. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały głosowało 3  radnych, przeciw nie 

głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

 

Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi. 

 

 

Ad 1k. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian 

budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 204/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu UMŁ w Departamencie Finansów Publicznych 

pani Sylwia Jakiel omówiła powyższy projekt uchwały (załącznik nr 15 do protokołu) – 

w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji. 

 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zwrócił uwagę, że na s. 14 uzasadnienia 

do przedmiotowego projektu uchwały znajduje się informacja o przeniesieniu w Zarządzie 

Inwestycji Miejskich kwoty 40 000 zł z powiatowego zadania pn. „Program niskoemisyjnego 

transportu miejskiego – zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z wybudowanie infrastruktury 

niezbędnej do ich obsługi” – na zadanie posiadające taką samą nazwę. Jest to więc dość dziwna 

sytuacja. 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu UMŁ w Departamencie Finansów Publicznych 

pani Sylwia Jakiel powiedziała, że prawdopodobnie doszło tutaj do pomyłki pisarskiej – 

kwestia ta zostanie zweryfikowana przez projektodawcę. 

 

Wobec braku dalszych pytań i głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji pan Mateusz 

Walasek poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowało 3  radnych, przeciw nie 

głosował nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie ww. projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi – 

w zakresie swojego merytorycznego zainteresowania. 
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Ad 1l. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk 

nr 205/2021. 

 

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu UMŁ w Departamencie Finansów Publicznych 

pani Sylwia Jakiel przedstawiła zebranym powyższy projekt uchwały (załącznik nr 16 

do protokołu) – w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji. 

 

Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 

 

Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały głosowały 3 osoby, przeciw nie 

głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

 

Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi zmieniający 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-

2050 – druk nr 205/2021 – w zakresie swojego merytorycznego zainteresowania. 

 

 

Ad 2. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek przypomniał, że kolejne posiedzenie 

Komisji zorganizowane zostanie w dniu 1 lipca 2021 r. (początek – godz. 11.00), w formie 

zdalnej.  

 

Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 40/V/2021 posiedzenia Komisji, przeprowadzonego 

w dn. 27 maja 2021 r. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Protokół sporządził 

Mateusz Walasek 

 Marek Wasielewski 
 


