
DPr-BRM-II.0012.2.13.2018 
Protokół nr 1/XI/2018 

 
posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 29 listopada 2018 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu. 

 
 
stan Komisji   -   5 radnych, 
 
obecnych   -   4 radnych, 
 
nieobecny   -   1 radny, tj.: 
 
- pan radny Kamil Jeziorski. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
 
 

II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

2. Wybór Przewodniczącego Komisji: 

a/ zgłaszanie kandydatów; 

b/ prezentacja kandydatów; 

c/ głosowanie. 

3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji: 

a/ zgłaszanie kandydatów; 

b/ prezentacja kandydatów; 

c/ głosowanie. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Marcin Gołaszewski powitał obecnych 
na sali obrad. Następnie Pan Przewodniczący otworzył posiedzenie Komisji. 
 
 
Ad. 2. Wybór Przewodniczącego Komisji: 

a/ zgłaszanie kandydatów; 
b/ prezentacja kandydatów; 
c/ głosowanie. 

 
Pani radna Monika Malinowska – Olszowy zgłosiła kandydaturę pana radnego Mateusza 
Walaska. Pani radna przypomniała, iż pan radny Walasek pełnił już funkcję 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej przez okres trzech ostatnich 
kadencji samorządowych, doskonale wywiązując się ze swoich obowiązków – można więc 
przyjąć, że również w bieżącej kadencji Komisja ta będzie bardzo dobrze funkcjonować 
pod jego kierownictwem. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Pan radny Mateusz Walasek wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
Za wyborem pana radnego Walaska na funkcję Przewodniczącego Komisji głos oddały 
2 osoby, przeciw nie głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu (jedna osoba nie 
wzięła udziału w głosowaniu). 
 
Przewodniczącym Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej wybrany więc został pan 
radny Mateusz Walasek. 
 
 
Ad. 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek przejął prowadzenie posiedzenia. 
 
 
Ad. 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zgłosił propozycję, by Komisja posiadała 
dwóch Wiceprzewodniczących. Pan Przewodniczący zaproponował również, by Komisja 
wybrała w dniu dzisiejszym tylko jednego Wiceprzewodniczącego – w związku 
z nieobecnością pana radnego Kamila Jeziorskiego, reprezentującego Klub Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości. Wybór drugiego Wiceprzewodniczącego Komisji nastąpiłby wówczas 
w terminie późniejszym. 
 
Za przyjęciem tej propozycji głosowało 4 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt również 
nie wstrzymał się od głosu. 
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Propozycja ta została więc zaakceptowana przez Komisję. 
 
 
Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji: 

a/ zgłaszanie kandydatów; 
b/ prezentacja kandydatów; 
c/ głosowanie. 

 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zgłosił kandydaturę pana radnego Michała 
Olejniczaka. 
 
Pan radny Michał Olejniczak wyraził zgodę na kandydowanie. Pan radny poinformował 
zebranych, iż posiada wykształcenie prawnicze. Pan radny ukończył studia podyplomowe 
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w zakresie ubezpieczeń społecznych 
i gospodarczych. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie Komisji Rozwoju, to zdaniem pana radnego 
powinna ona działać w symbiozie z innymi komisjami Rady Miejskiej. Pan radny podkreślił 
też wagę rozwoju zawodowego poszczególnych grup społecznych, przy współpracy 
z przedsiębiorcami. 
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Za wyborem pana radnego Olejniczaka głosowało 3 radnych, przeciw – nikt, nikt też nie 
wstrzymał się od głosu (jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu). 
 
Pan radny Michał Olejniczak wybrany więc został na funkcję Wiceprzewodniczącego 
Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej. 
 
 
Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Ustalono, że następne posiedzenie Komisji zorganizowane zostanie w dniu 6 grudnia br. 
(początek – godz. 11.00). W trakcie tego posiedzenia Komisja zajmie się m. in. rozpatrzeniem 
projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi 
na 2019 rok, w zakresie swojego merytorycznego zainteresowania oraz zaopiniowaniem 
wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie możliwości zawarcia w trybie 
bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego nr 1U, o powierzchni 137,55 m2, 
usytuowanego przy ul. Lipowej 48 w Łodzi. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek przedstawił zebranym następnie 
skierowany do Komisji wniosek PAKOKART Spółki z o. o. w sprawie wyrażenia zgody 
na bezprzetargowe nabycie przez tę firmę prawa własności zabudowanej nieruchomości, 
usytuowanej przy ul. Łomnickiej 4 w Łodzi lub oddanie jej w użytkowanie wieczyste 
powyższej nieruchomości wraz ze sprzedażą budynków i urządzeń znajdujących się na tej 
działce. 
 
Ustalono, że Komisja wystąpi do Departamentu Gospodarowania Majątkiem z prośbą 
o opinię w powyższej sprawie. Po uzyskaniu tej opinii Komisja zajmie się przedmiotowym 
wnioskiem. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi pan Marcin Gołaszewski poinformował 
na koniec zebranych, iż w bieżącej kadencji samorządowej z Komisją Rozwoju i Działalności 
Gospodarczej współpracować będzie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Krzysztof 
Stasiak. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

Mateusz Walasek 
Marek Wasielewski 


