
DPr-BRM-II.0012.14.2.2022 

Protokół nr 51/III/2022 

posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 10 marca 2022 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 wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem 

w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 2U przy ul. Piotrkowskiej 203/205 

w Łodzi, na rzecz Fundacji Miasto Kultury. 

2. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem 

w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 1U przy ul. Garnizonowej 38 w Łodzi, 

na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną. 

3. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem 

w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 17U przy ul. Jaracza 40 w Łodzi, 

na rzecz Klubu Sportowego Dragon. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ulicach Wólczańskiej 19 i Piotrkowskiej 54/Narutowicza 1 oraz określenia zasad 

objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego 

(aportu) do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną 
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odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk 

Nr 36/2022. 

5. 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 przy ulicy Krakowskiej 5 i 7 – druk Nr 38/2022. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 25 lat, nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich bez numeru – druk 

Nr 39/2022. 

7. 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 

poinformował zebranych o zdjęciu z porządku obrad, na prośbę wnioskodawcy, zawartego 

w punkcie 3 wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem w trybie 

bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 17U przy ul. Jaracza 40 w Łodzi, na rzecz Klubu 

Sportowego Dragon. Dotychczasowe punkty 4 – 7 otrzymają w związku z tym numer: 3 – 6. 

Pan Przewodniczący zaproponował ponadto, by Komisja w trakcie dzisiejszego posiedzenia 

rozpatrzyła dodatkowo projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody 

na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 25 lat, nieruchomości położonych 

w Łodzi przy ulicach: płk. Jana Kilińskiego 188, Milionowej 12 i ks. bp. Wincentego 

Tymienieckiego 15 – druk Nr 59/2022 (jako pkt 5a porządku obrad). 

Zebrani zaakceptowali tę propozycję, przyjmując jednomyślnie porządek posiedzenia. 

 

Ad. 1. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem 

w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 2U przy ul. Piotrkowskiej 203/205 

w Łodzi, na rzecz Fundacji Miasto Kultury. 

Inspektor w Zarządzie Lokali Miejskich pani Ewa Kośmińska przedstawiła zebranym 

powyższy wniosek. 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zadał pytanie, czy Łódzki Oddział 
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Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża po zdaniu lokalu nr 2U nie będzie już wynajmował 

żadnych pomieszczeń na terenie nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 203/205. 

Inspektor w Zarządzie Lokali Miejskich pani Ewa Kośmińska twierdząco odpowiedziała 

na to pytanie. Pani Inspektor powiadomiła zebranych, że Polski Czerwony Krzyż wynajmował 

dwa lokale na terenie przedmiotowej nieruchomości, które zostały już zdane – PCK nie będzie 

więc w związku z tym prowadzić działalności pod ww. adresem. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za,” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się,” pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Lokali Miejskich 

w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 2U 

przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi, na rzecz Fundacji Miasto Kultury. 

 

Ad. 2. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem 

w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego 1U przy ul. Garnizonowej 38 w Łodzi, 

na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Inspektor w Zarządzie Lokali Miejskich pani Ewa Kośmińska omówiła ww. wniosek. 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zadał pytanie, czy zakaz wynajmu w trybie 

bezprzetargowym lokali komunalnych posiadających wejście od frontu budynku obejmuje całe 

Miasto. 

Inspektor w Zarządzie Lokali Miejskich pani Ewa Kośmińska twierdząco odpowiedziała 

na powyższe pytanie – zakaz ten dotyczy wszystkich stref czynszowych na terenie Łodzi. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 3 głosach „za,” braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się,” pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. 

 

Ad. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ulicach Wólczańskiej 19 i Piotrkowskiej 54/Narutowicza 1 oraz określenia zasad 

objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego 

(aportu) do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk Nr 36/2022. 
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P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Strategii 

i Rozwoju pani Ewa Mereć przedstawiła zebranym powyższy projekt uchwały Rady Miejskiej 

w Łodzi (załącznik nr 5 do protokołu). 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „pozwolę sobie zadać jedno 

pytanie – czy w odniesieniu do nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 19, tam jest jakiś plan 

uzupełniania pierzei?” 

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

i Rozwoju pani Ewa Mereć powiedziała: „tak. Zgodnie z koncepcją przedstawioną 

przez Spółkę, to zabudowa będzie wzdłuż ul. Wólczańskiej.” 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „ja rozumiem, że sąsiednia 

działka jest czyjąś inną własnością – nie jest własnością miejską, tylko prywatną?” 

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

i Rozwoju pani Ewa Mereć powiedziała: „tak.” 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał: „czyli ten budynek mógłby być 

tylko połową pierzei, tak naprawdę?” 

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

i Rozwoju pani Ewa Mereć powiedziała: „to znaczy, tylko w granicach tej działki Spółka 

będzie ten teren zabudowywać.” 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „rozumiem. 

Pan Radny Jeziorski.” 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „ja chciałem zapytać Panią 

Dyrektor, czy istnieje taka możliwość, żeby po tych remontach, po tej rewitalizacji, Spółka 

sprzedała te nieruchomości?” 

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

i Rozwoju pani Ewa Mereć powiedziała: „zawsze można to zrobić, z każdym majątkiem 

wniesionym do spółek – spółki dysponują tym majątkiem jak własnym, tylko muszą mieć 

zgodę zgromadzenia wspólników.” 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „a tam się zmieniła ta 

umowa Spółki, jeżeli chodzi o ŁSI, że rozszerza się ten zakres jej działalności i będzie się teraz 

zajmować rewitalizacją?” 

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

i Rozwoju pani Ewa Mereć powiedziała: „to znaczy, to zostało zmienione już za pierwszym 

krokiem, czyli w momencie, kiedy wnosiliśmy już trzy nieruchomości – bo wnosiliśmy 
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nieruchomości przy ul. Ogrodowej 24, ul. Północnej 1/3 oraz przy ul. Zielonej 6 – to już 

wówczas zmienił się przedmiot działalności Spółki, czyli został rozszerzony o działania 

związane z rewitalizacją kamienic i później zarządzanie tymi obiektami.” 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „a do tej pory którąś z tych 

nieruchomości Spółka zbyła?” 

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

i Rozwoju pani Ewa Mereć powiedziała: „nie. Wszystkie te nieruchomości pozostają 

we własności Spółki – Spółka wynajmuje powierzchnie w tych obiektach. Budynki 

przy ul. Północnej 1/3 oraz przy ul. Zielonej 6 to są nieruchomości, które można wynajmować, 

natomiast budynek ul. Ogrodowej 24, to jest jeszcze na etapie przed tymi wszystkimi 

inwestycjami, związanymi z rewitalizacją, bo cały ten kwartał ma być robiony w PPP.” 

Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „dobrze, dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „dziękuję bardzo. Ja tylko 

w nawiązaniu do pytania Pana Radnego pozwolę sobie na refleksję, że jeśli chodzi o tę 

nieruchomość przy ul. Piotrkowskiej 54/Narutowicza 1, to Miasto już próbowało ją sprzedać 

bez sukcesu, to znaczy, oferty kupna były wysoce niezadawalające.” 

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

i Rozwoju pani Ewa Mereć powiedziała: „i dlatego właśnie Miasto przekazuje tę 

nieruchomość do ŁSI, żeby Spółka dokończyła rewitalizację i przeznaczyła ją na wynajem.” 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „w tej części głównej budynku, 

to ładnie to może nawet wyglądać od strony ul. Piotrkowskiej, ale wewnątrz to jest tylko…” 

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

i Rozwoju pani Ewa Mereć powiedziała: „niestety – tylko z zewnątrz wygląda to bardzo 

ładnie.” 

Na tym dyskusję w powyższym punkcie zakończono. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości położonych w Łodzi 

przy ulicach Wólczańskiej 19 i Piotrkowskiej 54/Narutowicza 1 oraz określenia zasad objęcia 

udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) 

do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk Nr 36/2022, głos oddało 

3 radnych, przeciw głosowała 1 osoba, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Komisja wydała zatem pozytywną opinię w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. 
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Ad. 4. 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 przy ulicy Krakowskiej 5 i 7 – druk Nr 38/2022. 

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

Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Dobrucka przedstawiła zebranym powyższy 

projekt uchwały (załącznik nr 6 do protokołu). 

Faza pytań i dyskusji. 

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

bo ten teren trochę znam – wiem, że jest tam taki ślepy odcinek, przylegający już do ulicy 

Konstantynowskiej. Mamy tu do czynienia ze starym, sprzed lat, ciągiem ul. Krakowskiej – ten 

teren, który teraz jest tym parkingiem. I ten odcinek praktycznie dochodzi 

do ulicy Konstantynowskiej – natomiast jak ja patrzę, to teren będący przedmiotem dzierżawy 

nie jest styczny z działkami drogowymi ul. Konstantynowskiej, w domyśle jeszcze jest dalej 

jakiś odcinek…” 

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

Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Dobrucka powiedziała: „Panie 

Przewodniczący, wydzierżawiliśmy wszystko to, co jest własnością Miasta, natomiast 

pozostałe działki są w trakcie regulowania stanu prawnego i są to procesy bardzo długotrwałe. 

Być może, że za jakiś czas wrócę jeszcze z tym projektem, natomiast na dzień dzisiejszy nie 

ma możliwości poszerzenia tego terenu.” 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „rozumiem. Czyli generalnie 

można dojść do wniosku, że ul. Krakowska pierwotnie przebiegała po działkach 

o nieuregulowanym stanie prawnym?” 

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

Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Dobrucka powiedziała: „są takie sytuacje 

nadal, jeśli chodzi o pasy drogowe – staramy się to sukcesywnie regulować, natomiast takich 

przypadków jest bardzo dużo. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o spadki, to czasem sprawy trwają 

po kilka lat – żeby ustalić, czy istnieje jakiś krąg spadkobierców. A tutaj właśnie taka sytuacja 

jest, że tam jakieś osoby fizyczne już się pojawiły i nasz dział regulowania stanów prawnych 

już tam rozpoczął poszukiwania.” 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „myślałem, że dawniej 

wywłaszczenia pod drogi były skuteczne, ale okazuje się, że nie w każdym przypadku.” 

Pan radny Kamil Deptuła powiedział: „zainteresowała mnie ta ostatnia część dyskusji, bo 

zdaje się, że jest przepis z końcówki lat dziewięćdziesiątych, który stanowi, że te działki zajęte 
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pod pas drogowy, a których własność mogła być różna przecież, uregulowana, bądź 

nieuregulowana, to z mocy prawa w 1998 r. przeszły na własność…” 

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

Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Dobrucka powiedziała: „tak, ale to nie jest pas 

drogowy – jest taki przepis, ale to niestety nie jest pas drogowy, więc nie możemy skorzystać 

z art. 73. W tej sytuacji niestety nie możemy go zastosować.” 

Pan radny Kamil Deptuła powiedział: „rozumiem – dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „co więcej, wydaje mi się, że 

ten teren mógł nawet przed 1998 r. przestać być takim, sensu stricte, pasem drogowym, bo ja 

pamiętam, że inwestycja, która zmieniła przebieg ul. Krakowskiej, realizowana była w połowie 

lat dziewięćdziesiątych.” 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały głos oddało 3 radnych, 

przeciw nie głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

Komisja wydała zatem pozytywną opinię na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

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

części nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Krakowskiej 5 i 7 – druk Nr 38/2022. 

 

Ad. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 25 lat, nieruchomości 

położonej w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich bez numeru – druk 

Nr 39/2022 

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

Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Dobrucka omówiła ww. projekt uchwały 

(załącznik nr 7 do protokołu). 

Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 

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

głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

Komisja wydała zatem pozytywną opinię na temat przedmiotowego projektu uchwały Rady 

Miejskiej w Łodzi. 
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Ad. 5a. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 25 lat, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicach: płk. Jana Kilińskiego 188, Milionowej 12 

i ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 15 – druk Nr 59/2022. 

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

Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Dobrucka omówiła powyższy projekt uchwały 

(załącznik nr 8 do protokołu). 

Faza pytań i dyskusji. 

Pan radny Kamil Deptuła powiedział: „ja mam pytanie – bo Pani Dyrektor wspomniała o tym, 

że tam postawiony zostanie nowy budynek od strony ul. Kilińskiego. Czy z Miastem, jako 

właścicielem nieruchomości, konsultowany będzie wygląd tego budynku, czy to będzie już 

decyzja samego dzierżawcy?” 

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

Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Dobrucka powiedziała: „to znaczy, będzie to 

decyzja samego dzierżawcy. Jest opracowana przez Politechnikę Łódzką koncepcja 

zagospodarowania – ja tę koncepcję już widziałam i tam jest taka wstępna wizualizacja – mogę 

przesłać Panu Radnemu tę wizualizację. Na pewno na sesji Rady Miejskiej zostanie 

przedstawiona cała koncepcja przyszłego zagospodarowania nieruchomości.” 

Pan radny Kamil Deptuła powiedział: „to ja bym poprosił o przesłanie, bo zależałoby mi 

na tym, żeby budynek ten godnie wyglądał – bo to jest miejsce z naprawdę świetną architekturą 

dookoła, więc dobrze by było, żeby był dopasowany do otoczenia. A szczerze mówiąc, jeśli 

chodzi o Politechnikę Łódzką, Zatokę Sportu i te inne budynki Politechniki, to szczerze 

mówiąc, nie mam zbyt wielkiego zaufania. Ja oczywiście więc zagłosuję „za,” ale jednak 

prosiłbym o przesłanie tej wizualizacji.” 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „pozwolę sobie tylko na uwagę, 

po pierwsze, że tym podmiotem nie jest Politechnika Łódzka, jeśli chodzi o dzierżawę.” 

Pan radny Kamil Deptuła powiedział: „tak, ale tu padła uwaga dotycząca koncepcji 

wypracowanej przez Politechnikę, stąd moja uwaga.” 

Prezes Zarządu Akademickiego Klubu Sportowego SMS Łódź przedstawił następnie 

zebranym wizualizację budynku, który powstać ma na terenie ww. nieruchomości. 

Pan radny Kamil Deptuła pozytywnie ocenił przedstawioną Komisji wizualizację. 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „pozwolę sobie jeszcze na drugi 

komentarz – w tym terenie mamy obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Tak, 

że inwestor nie tutaj ma wolnej ręki – nie chodzi o tę wizualizację, którą zobaczyliśmy, ja nie 
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mam żadnych do niej zastrzeżeń, tylko po prostu mówię, że nawet gdybyśmy jej nie widzieli, 

to i tak inwestor nie może tam postawić np. szopy obłożonej sidingiem, bo po prostu plan 

zagospodarowania przestrzennego to wyklucza.” 

Więcej pytań, ani głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

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

głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

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

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 25 lat, 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: płk. Jana Kilińskiego 188, Milionowej 12 

i ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 15 – druk Nr 59/2022. 

 

Ad 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek przedstawił zebranym skierowane 

do wiadomości Komisji pismo Łódzkiej Federacji Kupieckiej z 15 lutego br. dotyczące 

problemów łódzkich targowisk gminnych. 

Nie zgłoszono uwag do treści tego dokumentu. 

Pan radny Kamil Deptuła zaproponował, by Komisja w trakcie jednego ze swych kolejnych 

posiedzeń zajęła się kwestią dotyczącą wojny na Ukrainie oraz napływu do Polski uchodźców 

w kontekście wpływu tych zjawisk na rozwój i działalność gospodarczą. 

Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zwrócił uwagę, że w chwili obecnej 

uchodźcy z Ukrainy nie mają dostępu do legalnego rynku pracy w Polsce – być może jednak 

sytuacja ta wkrótce się zmieni. Pan Przewodniczący zadeklarował, że postara się uzyskać 

informację w powyższej sprawie i przedstawić ją podczas kolejnego posiedzenia Komisji. 

Ustalono następnie, że kolejne posiedzenie Komisji zorganizowane zostanie 

najprawdopodobniej w dniu 7 kwietnia 2022 r., w formie zdalnej. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 50/I/2022 posiedzenia Komisji, przeprowadzonego 

w dn. 3 lutego 2022 r. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokół sporządził     Przewodniczący Komisji 

Marek Wasielewski            Mateusz Walasek 

 


