
DPr-BRM-II.0012.14.12.2019 
Protokół nr 14/X/2019 

 
posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 października 2019 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu. 
 
 
stan Komisji   -   4 radnych, 
 
obecnych   -   3 radnych, 
 
nieobecny   -   1 radny, tj.: 
 
- pan radny Kamil Deptuła. 
 
 
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 zawarcia w trybie 
bezprzetargowym z Zespołem Europejskich Szkół Niepublicznych Spółką z o. o. 
umowy najmu lokalu użytkowego nr 1U, położonego przy ul. Ks. Abp. Jana Pawła 
Woronicza 16 w Łodzi. 

2. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem 
w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 11U przy ul. Piotrkowskiej 17 
w Łodzi na rzecz Fundacji Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym. 

3. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem 
w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 1U przy ul. Majora Henryka 
Sucharskiego 3 w Łodzi na rzecz Fundacji Familijny Poznań. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek otwierając posiedzenie powitał radnych 
obecnych na sali obrad, oraz zaproszonych gości. Następnie Pan Przewodniczący 
zaproponował wprowadzenie do porządku posiedzenia następujących, dodatkowych punktów: 
 
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 332/2019 (pkt 3a); 
 
- oraz zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – 
druk nr 333/2019 (pkt 3b). 
 
Zebrani zaakceptowali tę propozycję, przyjmując jednomyślnie porządek posiedzenia. 
 
 
Ad. 1. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie zawarcia w trybie 
bezprzetargowym z Zespołem Europejskich Szkół Niepublicznych Spółką z o. o. umowy 
najmu lokalu użytkowego nr 1U, położonego przy ul. Ks. Abp. Jana Pawła 
Woronicza 16 w Łodzi. 
 
 
Specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich pan Dariusz Ostapinka przedstawił zebranym 
powyższy wniosek. 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zadał pytanie, ilu uczniów uczęszcza 
do placówek szkolnych, prowadzonych przez powyższą Spółkę na terenie Łodzi. 
 
Dyrektor Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii Fryzjerstwa – Hotelarstwa Anagra pani 
Joanna Miller Stępień poinformowała zebranych, że obecnie w trzech placówkach 
prowadzonych przez Spółkę kształci się ok. 430 uczniów. 
Zespół Europejskich Szkół Niepublicznych prowadzi działalność edukacyjną od marca 
2001 r. – placówka przy ul. Ks. Abp. Jana Pawła Woronicza 16 funkcjonuje już 
od ponad dziesięciu lat (od 2006 r.). Budynek szkoły jest w bardzo dobrym stanie – został on 
niedawno wyremontowany. Szkoła odniosła wiele sukcesów – jej działalność cały czas się 
rozwija. W związku z faktem, iż w bieżącym roku do szkół średnich trafił podwójny rocznik 
(absolwenci gimnazjum oraz ośmioletnich szkół podstawowych) placówki prowadzone 
przez Zespół musiały zwiększyć rekrutację. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał, czy dyrekcja Szkoły zamierza 
w najbliższej przyszłości uruchomić nowe kierunki. 
 
Dyrektor Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii Fryzjerstwa – Hotelarstwa Anagra pani 
Joanna Miller Stępień powiedziała, że w obecnej chwili czołowymi kierunkami w Szkole są 
fryzjerstwo i kosmetyka – placówka ta odnosi poważne sukcesy na arenie ogólnokrajowej 
w kształceniu w powyższym zakresie. 
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Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zauważył, że kształcąc z zakresie 
fryzjerstwa Szkoła mogłaby odwołać się do tradycji Antoine Cierplikowskiego. 
 
Dyrektor Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii Fryzjerstwa – Hotelarstwa Anagra pani 
Joanna Miller Stępień stwierdziła, że przedstawiciele Szkoły regularnie uczestniczą 
w organizowanym na cześć Antoine Cierplikowskiego w Sieradzu Festiwalu Open Hair. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głosowało 3 radnych, przeciw nie głosował 
nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie wniosek Zarządu Lokali Miejskich w sprawie 
zawarcia w trybie bezprzetargowym z Zespołem Europejskich Szkół Niepublicznych Spółką 
z o. o. umowy najmu lokalu użytkowego nr 1U, położonego przy ul. Ks. Abp. Jana Pawła 
Woronicza 16 w Łodzi. 
 
 
Ad. 2. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem 
w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 11U przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi 
na rzecz Fundacji Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym. 
 
 
Specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich pan Dariusz Ostapinka omówił przedmiotowy 
wniosek. 
Pan Ostapinka przypomniał ponadto, że Komisja zapoznała się już z tym wnioskiem podczas 
swojego poprzedniego posiedzenia (w dn. 12 września br.) – w którym uczestniczyły 
przedstawicielki Fundacji Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski bardzo pozytywnie ocenił działalność, 
prowadzoną przez tę Fundację – wspierającą dzieci, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Michał Olejniczak zgodził się, że działalność ta 
zasługuje na szacunek. 
 
Na tym dyskusję w powyższym punkcie zakończono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głos oddały 3 osoby, przeciw nie głosował 
nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie ww. wniosek Zarządu Lokali Miejskich. 
 
 
Ad. 3. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem 
w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 1U przy ul. Majora Henryka 
Sucharskiego 3 w Łodzi na rzecz Fundacji Familijny Poznań. 
 
 
Specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich pan Dariusz Ostapinka omówił powyższy 
wniosek. 
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Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek przypominał, Komisja miała już okazję 
zapoznać się z działalnością tych Fundacji – w związku z innymi, rozpatrywanymi przez nią 
wnioskami. 
 
Nie zgłoszono uwag do przedmiotowego wniosku. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głosowało 3 radnych, przeciw — nikt, nikt 
również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie wniosek Zarządu Lokali Miejskich w sprawie 
oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 1U przy ul. Majora 
Henryka Sucharskiego 3 w Łodzi na rzecz Fundacji Familijny Poznań. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zaproponował, by Komisja rozpatrzyła 
punkty 3a i 3b łącznie. 
 
Zebrani zaakceptowali tę propozycję. 
 
 
Ad. 3a – 3b. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: 
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2019 rok – druk 
nr 332/2019 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 333/2019. 
 
 
P. o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetu UMŁ w Departamencie Finansów 
Publicznych pani Halina Wyszomirska omówiła powyższe projekty uchwał Rady Miejskiej 
w Łodzi (załącznik nr 5 i 6 do protokołu) – w zakresie merytorycznego zainteresowania 
Komisji. 
 
Nie zgłoszono uwag do przedmiotowych projektów uchwał. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie Miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 332/2019 – głosowało 2 radnych, przeciw 
nie głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk 
nr 333/2019 – głosowało 2 członków Komisji, przeciw nie głosował nikt, nikt również nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie powyższe projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi. 
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Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek przedstawił zebranym opinię Wydziału 
Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ na temat wniosku jednego z właścicieli garaży 
przy ul. Górniczej 42 w sprawie wyodrębnienia z działki nr 133/6 lub 133/7 w obrębie B-50 
terenu pod drogę dojazdową do garaży położonych na działce nr 133/5. 
 
Ustalono, że opinia ta przekazana zostanie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej 
z adnotacją, iż Komisja przyjęła jej treść do wiadomości. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek poinformował na koniec zebranych, iż 
prawdopodobnie kolejne posiedzenie Komisji będzie miało charakter wyjazdowy. 
Posiedzenie to przeprowadzone zostanie najprawdopodobniej na terenie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania – Łódź Sp. z o. o., wspólnie z Komisją Finansów, Budżetu 
i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 13/IX/2019 posiedzenia Komisji, przeprowadzonego 
w dn. 12 września 2019 r. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

Mateusz Walasek 
Marek Wasielewski 
 

 


