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Protokół nr 46/X/2021 

posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 19 października 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 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla gości stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji radny p. Mateusz Walasek. 

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w zmian budżetu oraz zmian 

w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 271/2021. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę 

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

nr 272/2021. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powitał obecnych on-line radnych 

i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne 

do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. Pan Przewodniczący 

Walasek otworzył w związku z tym posiedzenie Komisji. Następnie Pan Przewodniczący 

przedstawił zebranym proponowany porządek obrad. 

Zebrani jednomyślnie przyjęli porządek posiedzenia. 
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Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zaproponował, by Komisja rozpatrzyła 

punkty 1 i 2 porządku obrad łącznie. 

Zebrani zaakceptowali tę propozycję. 

 

Ad. 1 – 2. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: 

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

nr 271/2021 – oraz zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 272/2021. 

P. o. Kierownika Oddziału w Wydziale Budżetu UMŁ w Departamencie Finansów 

Publicznych pan Piotr Lewandowski przedstawił zebranym powyższe projekty uchwał 

(załącznik nr 5 i 6 do protokołu) – w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji. 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zwracając uwagę, że Spółka Port Lotniczy 

Łódź im. Władysława Reymonta poczyniła oszczędności na wykupie obligacji, zadał pytanie, 

czy oszczędności te wynikają z faktu, iż zakres programu rozbudowy Portu był mniejszy niż 

początkowo zakładano. Czy naturą tych oszczędności jest może to, że np. obciążenia związane 

z oprocentowaniem powyższych obligacji były niższe? 

P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Strategii 

i Rozwoju pani Ewa Mereć poinformowała zebranych, że oszczędności uzyskane w ramach 

powyższego programu wynikają z faktu wyemitowania mniejszej ilości obligacji niż było to 

początkowo planowane. Przyczyną tych oszczędności jest również zmniejszenie 

oprocentowania przedmiotowych obligacji. 

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

Walasek poddał pod głosowanie ww. projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały RM w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 271/2021 – głosowało 3  radnych, przeciw 

nie głosował nikt, 1 członek Komisji wstrzymał się od głosu. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 272/2021 – głos 

oddało 3 radnych, przeciw nie głosował nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Komisja wydała zatem pozytywną opinię w sprawie przedmiotowych projektów uchwał – 

w zakresie swojego merytorycznego zainteresowania. 
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Ad 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Zebrani postanowili oddelegować pana radnego Kamila Deptułę do udziału w pracach 

komisji, powołanej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na wysokość stawki 

czynszu za wynajem lokali użytkowych. Przetarg ten zaplanowany został na dzień 

29 października br. (początek – godz. 10.00), w Hali Sportowej, przy ul. Skorupki 21 w Łodzi. 

Ustalono następnie, że kolejne posiedzenie Komisji zorganizowane zostanie 

najprawdopodobniej w dniu 15 listopada, bądź 16 listopada br., w formie zdalnej. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokół sporządził     Przewodniczący Komisji 

Marek Wasielewski            Mateusz Walasek 


