
DPr-BRM-II.0012.14.15.2019 
Protokół nr 17/XII/2019 

 
posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 5 grudnia 2019 r. 

 
 
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 projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie budżetu 
miasta Łodzi na 2020 rok (druk nr 364/2019) oraz w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 (druk nr 365/2019) – 
w zakresie następujących komórek merytorycznych UMŁ: 

- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 
- Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej; 
- Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej; 
- Biura Strategii Miasta; 
- Wydziału Dysponowania Mieniem; 
- Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości; 
- oraz Biura Nadzoru Właścicielskiego. 

 
2. 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 wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem, w trybie 
bezprzetargowym, lokalu użytkowego nr 2U przy ul. Piotrkowskiej 238 w Łodzi na rzecz 
Konsula Honorowego Republiki Armenii w Łodzi pana Rafała Chomy (pkt 1); 
 
- zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem, w trybie 
bezprzetargowym, lokalu użytkowego nr 2U przy al. Tadeusza Kościuszki 33/35 w Łodzi 
na rzecz Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi (pkt 2, dotychczasowe 
punkty 1 – 2 otrzymałyby wówczas numer: 3 – 4); 
 
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 381/2019 (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 382/2019 (pkt 3b). 
 
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 238 w Łodzi 
na rzecz Konsula Honorowego Republiki Armenii w Łodzi pana Rafała Chomy. 
 
 
Specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich pan Dariusz Ostapinka przedstawił zebranym 
powyższy wniosek. 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głosowało 3 radnych, przeciw nie głosował 
nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie przedmiotowy wniosek. 
 
 
Ad. 2. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie oddania w najem, 
w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego nr 2U przy al. Tadeusza 
Kościuszki 33/35 w Łodzi na rzecz Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział 
w Łodzi. 
 
 
Specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich pan Dariusz Ostapinka omówił przedmiotowy 
wniosek. 
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Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zadał pytanie, czy Stowarzyszenia 
Architektów Polskich wygenerowało zaległości czynszowe, z tytułu wynajmu lokalu, 
usytuowanego przy al. Tadeusza Kościuszki 33/35. 
 
Specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich pan Dariusz Ostapinka stwierdził, że 
w pewnych okresach Stowarzyszenie to miało pewne, niewielkie  zaległości czynszowe – 
przyczyną wypowiedzenia było jednak oświadczenie woli, złożone przez Zarząd tego 
podmiotu. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał, czy Stowarzyszenie to 
uregulowało już powyższe zaległości czynszowe. 
 
Specjalista w Zarządzie Lokali Miejskich pan Dariusz Ostapinka udzielił na to pytanie 
twierdzącej odpowiedzi. 
 
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 
oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego nr 2U przy al. Tadeusza 
Kościuszki 33/35 w Łodzi na rzecz Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Łodzi. 
 
 
Ad. 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie budżetu 
miasta Łodzi na 2020 rok (druk nr 364/2019) oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 (druk nr 365/2019) – w zakresie 
następujących komórek merytorycznych UMŁ: 
- Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa; 
- Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej; 
- Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej; 
- Biura Strategii Miasta; 
- Wydziału Dysponowania Mieniem; 
- Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości  
- oraz Biura Nadzoru Właścicielskiego. 
 
 
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 5 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zadał pytanie, czy wysokość kwoty, jaką 
Miasto proponuje na dotację celową na poprawę warunków korzystania z ROD 
przez działkowców lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD jest określona 
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ustawą. 
 
Dyrektor  Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ w Departamencie Ekologii 
i Klimatu pan Michał Baryła  udzielił na to pytanie przeczącej odpowiedzi – Miasto 
samodzielnie podejmuje decyzję, jaką kwotę wydatkować na ten cel. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał, czy samo przeznaczenie 
powyższej dotacji jest uwarunkowany ustawowo. 
 
Dyrektor  Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ w Departamencie Ekologii 
i Klimatu pan Michał Baryła  stwierdził, że Gmina ma prawo udzielić taką dotację – nie ma 
jednak obowiązku ustawowego w tym zakresie. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek poprosił o odpowiedź na pytanie, czy 
Wydział realizuje zadania związane z rolnictwem w ramach Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi. Czy Wydział generuje dochody? 
 
Dyrektor  Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ w Departamencie Ekologii 
i Klimatu pan Michał Baryła  przecząco odpowiedział na powyższe pytania. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt budżetu Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
UMŁ na 2020 rok – w zakresie działalności rolniczej – głosowało 3 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja wydała zatem pozytywną opinię w ww. zakresie. 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury pan M arcin Derengowski przedstawił 
następnie zebranym informację nt. projektu budżetu na 2020 r. oraz zadań, realizowanych 
przez ww. Biuro w ramach WPF (załącznik nr 6 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek odnosząc się do dochodów Biura – 
wpływów z opłat wynikających z odrębnych przepisów prawa – zadał pytanie, czy wysokość 
tych wpływów ulegnie zmianie w stosunku do planu bieżącego roku. 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury pan M arcin Derengowski powiedział, 
że wpływy z tych opłat za 2020 r. kształtować się mają na podobnym poziomie, jak miało to 
miejsce w roku bieżącym. 
Stawki tych opłat nie ulegają zmianie. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zadał pytanie, dlaczego wykonanie 
budżetu Biura w zakresie wydatków na realizację projektów unijnych jest tak niskie. Pan 
radny zwrócił uwagę, że w ramach Poddziałania 8.3.4 Miasto otrzymało 103 mln zł 
na realizację projektów, związanych z rewitalizacją. Z kwoty tej udało się wydatkować 
51 mln zł – do wydania pozostała suma 51 102 tys. zł. Na Działaniu 9.1.3 zanotowano 



 5

np. jedynie 33 % wykorzystania alokacji, natomiast na Działaniu 8.2.2 – 32 % wykorzystania 
alokacji. 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury pan M arcin Derengowski stwierdził, 
że słabsze wykonanie przez Biuro wydatków budżetu w ww. zakresie spowodowane zostało 
mniejszym zainteresowaniem udziałem w tych projektach niż było to przewidywane – 
okazało się, że pozyskiwanie uczestników tych projektów jest związane z pewnymi 
problemami. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zwrócił uwagę, że jeżeli Biuro nie 
wydatkuje pozyskanych środków unijnych, w związku z problemami ze skompletowaniem 
grupy docelowej, pieniądze te przepadną. 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury pan M arcin Derengowski ocenił, że 
nie można się w pełni zgodzić ze stwierdzeniem, iż efekt prowadzonych działań jest zły. 
Efekt ten jest zadowalający – o czym świadczy spadające bezrobocie na terenie Łodzi. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski ocenił, że w porównaniu z innymi 
dużymi miastami w Polsce, bezrobocie w Łodzi spada najwolniej. 
Pan radny podkreślił, i ż mówimy tutaj o środkach przyznanych w ramach perspektywy 
finansowej na lata 2014 – 2020. Perspektywa ta niedługo się już zakończy, tymczasem 
do wydania pozostała jeszcze kwota ponad 51 mln zł. Kwota ta dedykowana jest 
dla obszarów zrewitalizowanych miasta Łodzi. 
 
Główny Specjalista w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności 
Gospodarczej UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury pani Magdalena 
Fatyga stwierdziła, że Biuro realizuje tylko jeden projekt dotacyjny, który dopiero teraz jest 
wdrażany. Na tym etapie zbieranie grupy docelowej dopiero się rozpoczęło. 
Jeżeli chodzi o subsydiowane wynagrodzenia, to opóźnia się realizacja tylko jednego z tych 
projektów, w związku z trudnościami ze skompletowaniem grupy docelowej. Biuro nie jest 
jednak liderem w tych projektach, lecz raczej partnerem. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał, kto jest liderem tych 
projektów. 
 
Główny Specjalista w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności 
Gospodarczej UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury pani Magdalena 
Fatyga poinformowała zebranych, że jeżeli chodzi o projekt pn. „Aktywni łodzianie,” 
liderem jest Fundacja Inicjatyw, natomiast w projekcie „Łódzka Rewita II” funkcję lidera 
pełni Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa. Biuro samodzielnie prowadzi jedynie projekt 
„Nowy zawód – nowa praca.” Realizacja tego projektu dopiero się jednak rozpoczyna – Biuro 
organizuje w obecnej chwili nabór. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski ocenił, że faktem jest jednak, iż 
na realizację tych projektów wydano do tej pory kwotę 51 mln zł, tj. 50 % alokacji. Mówimy 
tutaj o perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020, w związku z czym realizacja ostatniej 
umowy musi się zakończyć we wrześniu 2023 r. Pozostało więc jeszcze trochę czasu, skoro 
jednak w okresie od 2014 r. do chwili obecnej wydatkowano jedynie 50 % środków, można 
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mieć wątpliwości, czy przez kolejne dwa lata uda się wydatkować drugą część tych pieniędzy. 
 
Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski stwierdził, że nie można jednak 
mówić, iż środki te były dostępne od 2014 r. – w praktyce były one dostępne kilka lat później. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zadał pytanie, czy ww. projekty unijne 
realizowane były w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi. 
 
Główny Specjalista w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności 
Gospodarczej UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury pani Magdalena 
Fatyga udzieliła na to pytanie odpowiedzi twierdzącej. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na 2020 rok – w zakresie Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności 
Gospodarczej UMŁ – głos oddało 2 radnych, przeciw – 1 osoba, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – w zakresie Biura Promocji 
Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej UMŁ – głosowały 2 osoby, przeciw nie 
głosował nikt, nikt  również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja wydała więc pozytywną opinię w powyższych kwestiach. 
 
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 2020 r. oraz nt. zadań realizowanych 
przez tę komórkę w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi (załącznik nr 7 
do protokołu). 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
W wyniku głosowania, Komisja 2 głosami „za,”  przy braku  głosów przeciwnych  
i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały RM w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2020 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 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – 
w ww. zakresie. 
 
Kierownik Oddziału w Biurze Strategii Miasta UMŁ w Departamencie Architektury 
i Rozwoju pani Magdalena Kucharska omówiła projekt budżetu Biura Strategii Miasta 
na rok przyszły. Pani Kierownik przedstawiła również zebranym informację nt. zadań, 
realizowanych przez powyższe Biuro w ramach WPF (załącznik nr 8 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
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Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek poprosił o informację nt. znajdującego się 
w projekcie budżetu zadania: „Wydatki związane z działalnością Biura Strategii Miasta.” 
Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 5 000 zł. 
 
Kierownik Oddziału w Biurze Strategii Miasta UMŁ w Departamencie Architektury 
i Rozwoju pani Magdalena Kucharska poinformowała zebranych, że większość opłat Biuro 
uiszcza w walucie euro – w momencie, gdy w budżecie Biura nie ma odpowiednich środków, 
są one przekazywane właśnie z tej puli. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek ocenił, że można by ewentualnie lepiej 
opisać w projekcie budżetu, na co mają być wydatkowane te środki. 
 
Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski stwierdził, że nie można jednak 
napisać wprost, że jest to rezerwa środków. 
 
Kierownik Oddziału w Biurze Strategii Miasta UMŁ w Departamencie Architektury 
i Rozwoju pani Magdalena Kucharska powiedziała, że z puli tych środków opłacane są 
również pewne koszty, ponoszone przez Biuro w związku z oceną wiarygodności kredytowej 
Miasta, dokonywaną przez Agencję Standard&Poors̀. 
 
Na tym dyskusję w powyższej sprawie zakończono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na 2020 rok – w zakresie Biura Strategii Miasta – głosowało 2 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, 1 członek Komisji wstrzymał się od głosu. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – w zakresie Biura Strategii Miasta – 
głos oddały 2 osoby, przeciw nie głosował nikt, 1 radny wstrzymał 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 omówił następnie projekt budżetu 
powyższego Wydziału na 2020 rok. Pan Dyrektor przedstawił ponadto zebranym informację 
nt. zadań realizowanych przez ww. Wydział w ramach WPF (załącznik nr 9 do protokołu). 
 
Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2020 rok – w zakresie Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ – głos 
oddały 2 osoby, przeciw nie głosował nikt, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – w zakresie Wydziału Dysponowania 
Mieniem UMŁ – głosowało 2 radnych, przeciw — nikt, 1 członek Komisji 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 2020 rok. Pan Dyrektor przedstawił również zebranym 
informację nt. zadań wykonywanych przez tę komórkę w ramach WPF (załącznik nr 10 
do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek poprosił o informację nt. czterech 
najbardziej wartościowych nieruchomości, które Miasto zamierza zbyć w roku przyszłym. 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak poinformował zebranych, że są to 
następujące nieruchomości: 
- przy ul. Pojezierskiej 81 – jej wartość oszacowano na kwotę 13 mln zł, 
- przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września – ok. 10 mln zł, 
- przy ul. Wydawniczej 19 – ok. 5,6 mln zł, 
- oraz teren po dawnym torze wyścigów konnych – ok. 45 mln zł. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na 2020 rok – w zakresie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ – 
głosowało 3 radnych, przeciw — nikt, 1 członek Komisji wstrzymał się od głosu. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – w zakresie Wydziału Zbywania 
i Nabywania Nieruchomości UMŁ – głos oddało 3 członków Komisji, przeciw nie głosował 
nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Komisja wydała zatem pozytywną opinię w tej sprawie. 
 
Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski przedstawił zebranym informację 
na temat projektu budżetu Biura Nadzoru Właścicielskiego na rok przyszły oraz nt. zadań, 
realizowanych przez tę komórkę w ramach WPF (załącznik nr 11 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zwrócił uwagę, że jak wynika z informacji 
przedstawionej w projekcie budżetu, w roku 2020 Miasto planuje wnieść wkład pieniężny 
do Spółki Miejski Ogród Zoologiczny w wysokości 21 mln zł. Pan Przewodniczący poprosił 
w związku z tym o informację, w jaki sposób rozdysponowana będzie powyższa kwota. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć poinformowała zebranych, że z ww. kwoty, ok. 10 mln zł przeznaczone 
zostanie na bieżące funkcjonowanie Ogrodu Zoologicznego, natomiast ok. 11 mln zł – 
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na inwestycje. Z kwoty zapisanej na inwestycje, suma 10 900 tys. zł przeznaczona zostanie 
na budowę Orientarium, a 200 tys. zł – na pozostałe inwestycje na obszarze ZOO. 
Spółka kontynuować będzie w przyszłym roku inwestycje, które nie zostały zakończone 
w roku bieżącym. Część środków pozostałych z budżetu na 2019 r. przeznaczonych zostanie 
również na drobne inwestycje na terenie Ogrodu Zoologicznego. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek poprosił o odpowiedź na pytanie, na jaki 
cel wydatkowana zostanie kwota 300 tys. zł – również wniesiona przez Miasto do Spółki 
Miejski Ogród Zoologiczny. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć powiadomiła Komisję, że suma ta wydatkowana zostanie na realizację 
dwóch zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Środki te przeznaczone zostaną na zakup 
karmy dla zwierząt oraz na powiększenie wybiegu surykatek. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zauważył, że jak wynika z zapisów 
projektu budżetu, Miasto planuje w 2020 r. podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź o kwotę 4 326 970 zł (w związku z realizacją 
programu „Łódzki Tramwaj Regionalny”) oraz wniesienie wkładu pieniężnego 
do przedmiotowej Spółki – w kwocie 18 816 169 zł. Pan radny zadał w związku z tym 
pytanie, czy powyższa suma 18 mln zł przeznaczona zostanie na podwyższenie kapitału 
Spółki MPK – Łódź. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć twierdząco odpowiedziała na to pytanie – ww. kwota 18 mln zł, przekazana 
Spółce w ramach wieloletniego zadania inwestycyjnego, są to środki przeznaczone 
na pokrycie części kosztów rekompensaty, które odpowiadają kosztom amortyzacji środków 
trwałych, niezbędnych do realizowania usługi w ramach powierzenia. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zadał pytanie, czy środki, które zostaną 
wydatkowane na zakup nowych tramwajów, pochodzić będą z budżetu innych komórek 
organizacyjnych Miasta. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć udzieliła na to pytanie twierdzącej odpowiedzi. Pani Dyrektor zwróciła 
uwagę, że Miasto realizuje projekt niskoemisyjnego transportu – w ramach tego projektu 
zmodernizowana będzie zajezdnia tramwajowa Chocianowice oraz zakupionych zostanie 
30 nowych, niskopodłogowych tramwajów. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek stwierdził, że projekt ten przewiduje, że 
tramwaje te staną się własnością Miasta, natomiast Spółka MPK – Łódź będzie tylko ich 
użytkownikiem. 
 
Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski powiedział, że Miasto będzie 
właścicielem w powyższej części, natomiast jest jeszcze kilka projektów, również z udziałem 
środków unijnych, które przewidują, iż beneficjentem będzie bezpośrednio Spółka MPK – 
Łódź. Tabor zakupiony w ramach tych projektów stanie się więc własnością Spółki. 
Projekt niskoemisyjnego transportu, o którym informowała Komisję pani Dyrektor Mereć, 
realizowany jest przez Miasto. 
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Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek stwierdził, że Gmina przekaże Spółce 
tramwaje zakupione w ramach ww. projektu do użytkowania. 
 
Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski powiedział, że Miasto będzie w pewien 
sposób udostępniać Spółce te tramwaje. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał, czy będzie z tego tytułu naliczany 
czynsz dzierżawny. 
 
Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski twierdząco odpowiedział na to pytanie 
– konieczność naliczania tego czynszu wiąże się z kwestią rozliczeń podatku VAT. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał, ile osób znalazło zatrudnienie 
w Spółce MPK – Łódź. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć stwierdziła, że Spółka ta zatrudnia obecnie ok. 3 000 pracowników. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski wyraził nadzieję, iż zakup nowego 
taboru tramwajowego usprawni funkcjonowanie komunikacji zbiorowej na terenie Łodzi. 
Odnosząc się następnie do kwestii związanej z funkcjonowaniem Spółki Łódzki Regionalny 
Park Naukowo – Technologiczny, pan radny zwrócił uwagę, iż podmiot ten wciąż generuje 
straty, w związku z czym Gmina cały czas musi dopłacać do jego działalności. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć oceniła, że Spółka ta raczej jeszcze będzie przez pewien czas przynosić 
straty. Miasto w roku przyszłym pokryć ma część straty bilansowej ww. podmiotu za 2017 r. 
W roku 2018 Spółka powyższa również wygenerowała stratę, nie została jednak jeszcze 
podjęta uchwała Zgromadzenia Wspólników w sprawie jej pokrycia – nie wszyscy wspólnicy 
wyrazili bowiem zgodę na pokrycie tej straty z dopłat. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poprosił o informację 
nt. współudziałowców tej Spółki. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć powiadomiła zebranych, że Spółka ta posiada pięciu wspólników. 
Głównym udziałowcem jest Miasto, ponadto wspólnikami w Spółce są: Urząd 
Marszałkowski, Politechnika Łódzka, ŁRH Zjazdowa S.A. oraz Łódzka Izba Przemysłowo – 
Handlowa. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zadał pytanie, czy w razie braku uchwały 
Zgromadzenia Wspólników, strata danej spółki pokrywana jest z kapitału zakładowego. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć wyjaśniła, że strata taka pokrywana jest z zysku przyszłego okresu. 
W bilansie jest tzw. niepokryta strata z lat ubiegłych. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek poprosił następnie o informację 
nt. aktualnej sytuacji oraz planów rozwoju Spółki Port Lotniczy Łódź im. Władysława 
Reymonta. 
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P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć poinformowała Komisję, że optymistyczne jest to, iż rozwija się ruch 
czarterowy – w roku 2020 planowany jest o 40 000 wzrost liczby obsłużonych pasażerów, 
korzystających z połączeń czarterowych. Jeżeli chodzi natomiast o ruch regularny, sytuacja 
wygląda jednak gorzej, ponieważ połączenia z Łodzią zawiesiła Lufthansa – na razie nie ma 
żadnego nowego połączenia w zamian. 
Pomimo utraty tego przewoźnika, przychody Spółki planowane są w przyszłym roku 
na poziomie porównywalnym w stosunku do roku bieżącego. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zwrócił uwagę, że jak wynika 
z doniesień prasowych, w nowym rozkładzie jazdy PKP znajdą się pociągi dojeżdżające 
z Łodzi do Warszawy – bezpośrednio na Lotnisko Okęcie. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek stwierdził, że połączenia takie mają być 
uruchomione już od najbliższego weekendu. Pociągi te kursować będą sześć razy dziennie – 
pan Przewodniczący uważa jednak, że fakt ten nie powinien szczególnie wpłynąć na poziom 
ruchu na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski ocenił, że niedobrze się jednak stało, iż 
nie zadbano np. o stałe połączenie autobusowe Dworca Łódź – Fabryczna z Lotniskiem 
im. Władysława Reymonta. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zgodził się z tym stwierdzeniem. 
Pan Przewodniczący zwrócił ponadto uwagę, że w sierpniu 2020 r. zostać ma zakończona 
budowa przystanku kolejowego Łódź – Retkinia. Dobrze by więc się stało, gdyby udało się 
uruchomić połączenie autobusowe tego przystanku kolejowego z łódzkim Lotniskiem – pan 
Przewodniczący zauważył, że odległość między Portem a tym przystankiem będzie 
stosunkowo niewielka, wyniesie ona bowiem około jednego kilometra. 
Pan Przewodniczący poprosił następnie przedstawiciela Biura Nadzoru Właścicielskiego 
o informację nt. wysokości wpływów do budżetu Miasta od Spółki Miejska Arena Kultury 
i Sportu. 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Prezydenta 
pani Ewa Mereć zobowiązała się, iż przekaże Komisji pisemną informację w powyższej 
sprawie – w terminie późniejszym. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projekt uchwały RM w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na 2020 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 uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040 – w zakresie Biura Nadzoru 
Właścicielskiego UMŁ głos oddały 3 osoby, przeciw – nikt, 1 radny wstrzymał się 
od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie powyższe projektu uchwał, w ww. zakresie. 
 



 12

 
Ustalono, że Komisja rozpatrzy punkt nr 3a i 3b łącznie. 
 
 
Ad. 3a – 3b. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian 
budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 381/2019 – oraz 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 382/2019. 
 
 
Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski przedstawił zebranym przedmiotowe 
projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi (załącznik nr 12 i 13 do protokołu) – w zakresie 
merytorycznego zainteresowania Komisji. 
 
Nie zgłoszono uwag do powyższych projektów uchwał. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian 
budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 381/2019 – głosowało 
3 radnych, przeciw — nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-
2040 – druk nr 382/2019 – głos oddały 3 osoby, przeciw nie głosował nikt, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie ww. projekty uchwał. 
 
 
Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek poinformował zebranych, iż 
do wiadomości Komisji w ostatnim czasie skierowane zostało kolejne pismo łódzkich 
przedsiębiorców, prowadzących parkingi strzeżone na terenach dzierżawionych od Gminy – 
dotyczące obniżenia stawek czynszu dzierżawnego. Głównym adresatem tego pisma jest 
Prezydent Miasta Łodzi pani Hanna Zdanowska. Do pisma tego dołączone zostały listy 
poparcia – z 931 podpisami mieszkańców Łodzi. 
 
Komisja przyjęła treść powyższego pisma do wiadomości. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 16/XI/2019 posiedzenia Komisji, przeprowadzonego 
w dn. 19 listopada 2019 r. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

Mateusz Walasek 
Marek Wasielewski 


