
DPr-BRM-II.0012.2.9.2018 
Protokół nr 59/VIII/2018 

 
posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 23 sierpnia 2018 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu. 

 
 
stan Komisji   -   5 radnych, 
 
obecnych   -   4 radnych, 
 
nieobecny   -   1 radny, tj.: 
 
- pan radny Jan Mędrzak. 
 
 
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. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wynajęcia w trybie 
bezprzetargowym Stowarzyszeniu „OKOLIC KULTURY S.O.K” lokalu użytkowego 
nr 6U, przy ul. 6 Sierpnia 5 w Łodzi. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia opinii 
o lokalizacji kasyna gry – druk nr 265/2018. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia opinii 
o lokalizacji kasyna gry – druk nr 266/2018. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia opinii 
o lokalizacji kasyna gry – druk nr 267/2018. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia opinii 
o lokalizacji kasyna gry – druk nr 268/2018 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody 
na obniżenie bonifikaty od ceny udziału Miasta Łodzi we współwłasności części 
nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 30 – druk 
nr 260/2018. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia na terenie Miasta Łodzi maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych – druk nr 264/2018. 
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8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 

 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek 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 zawarcia z Towarzystwem 
Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, w trybie bezprzetargowym, umowy najmu lokalu 
użytkowego nr 2U, położonego w nieruchomości przy al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 44 
w Łodzi (pkt 1a); 
 
- zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wynajęcia, w trybie 
bezprzetargowym, lokalu użytkowego nr 2U, o pow. 30,62 m2, położonego w nieruchomości 
przy ul. Juliana Tuwima 14 w Łodzi (pkt 1b); 
 
- oraz zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody 
na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego nr 1U, usytuowanego 
w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 31 – 
druk nr 273/2018 (pkt 6a). 
 
Zebrani zaakceptowali tę propozycję, przyjmując jednomyślnie porządek posiedzenia. 
 
 
Ad. 1. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wynajęcia w trybie 

bezprzetargowym Stowarzyszeniu „OKOLIC KULTURY S.O.K” lokalu 
użytkowego nr 6U, przy ul. 6 Sierpnia 5 w Łodzi. 

 
Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Tomasz 
Ciszewski omówił przedmiotowy wniosek. 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego wniosku głosowało 3 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie ww. wniosek. 
 
 
Ad. 1a. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie zawarcia 

z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, w trybie 
bezprzetargowym, umowy najmu lokalu użytkowego nr 2U, położonego 
w nieruchomości przy al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 44 w Łodzi. 

 
Kierownik Wydziału Administrowania Nieruchomo ściami Użytkowymi w Zarządzie 
Lokali Miejskich pan Grzegorz Rzeźnik  przedstawił zebranym powyższy wniosek. 
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Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zadał pytanie, czy Towarzystwu Przyjaciół 
Niepełnosprawnych w Łodzi wynajmowało już lokal z zasobów Gminy. 
 
Kierownik Wydziału Administrowania Nieruchomo ściami Użytkowymi w Zarządzie 
Lokali Miejskich pan Grzegorz Rzeźnik  udzielił na to pytanie odpowiedzi twierdzącej. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał, czy podmiot ten posiada 
w stosunku do Miasta zaległości w opłatach czynszowych. 
 
Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Tomasz 
Ciszewski przecząco odpowiedział na to pytanie – podmiot ten uiszcza na bieżąco wszystkie 
należne opłaty. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek poprosił o informację na temat placówki 
szkolnej, działającej na terenie nieruchomości przy al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 44. 
 
Kierownik Wydziału Administrowania Nieruchomo ściami Użytkowymi w Zarządzie 
Lokali Miejskich pan Grzegorz Rzeźnik  powiadomił zebranych, że w lokalu na parterze tej 
nieruchomości cały czas funkcjonuje prywatna szkoła średnia – Liceum Ogólnokształcące 
Jolanty i Jana Misiaków. 
W okresie wcześniejszym w lokalu tym działał żłobek. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głos oddały 3 osoby, przeciw nie głosował 
nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie wniosek Zarządu Lokali Miejskich w sprawie 
zawarcia z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, w trybie 
bezprzetargowym, umowy najmu lokalu użytkowego nr 2U, położonego w nieruchomości 
przy al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 44 w Łodzi. 
 
 
Ad. 1b. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wynajęcia, 

w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego nr 2U, o pow. 30,62 m2, 
położonego w nieruchomości przy ul. Juliana Tuwima 14 w Łodzi. 

 
Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Tomasz 
Ciszewski omówił powyższy wniosek. 
 
Nie zgłoszono uwag do ww. wniosku.  
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głosowało 3 radnych, przeciw nie głosował 
nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie przedmiotowy wniosek Zarządu Lokali Miejskich. 
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Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zaproponował, by Komisja rozpatrzyła 
punkty 2 – 5 łącznie. 
 
Zebrani zaakceptowali tę propozycję. 
 
 
Ad. 2 – 5. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: 

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 265/2018, 
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 266/2018, 
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 267/2018 oraz 
w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry – druk nr 268/2018. 

 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan Marcin Derengowski przedstawił 
zebranym ww. projekty uchwał (załącznik nr 4 – 7 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał: „to chyba dotyczy lokalizacji, 
w których kasyno już funkcjonowało?” 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan Marcin Derengowski powiedział: „tak, 
nadal funkcjonuje. W tej chwili mamy kasyna funkcjonujące, prowadzone przez Casinos 
Poland Spółka z o. o. przy ul. Łąkowej 23/25 i ul. Piotrkowskiej 126 oraz przez Tullos 
Investments Spółka z o. o., przy ul. Ogrodowej 19A.”  
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „nieszczególnie rozumiem 
sens, że jedna grupa kapitałowa składa cztery wnioski o tę samą lokalizację. Czy Pan wie, 
z czego to może wynikać?” 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan Marcin Derengowski powiedział: 
„prawo pozwala wszystkim tym podmiotom złożyć taki wniosek.” 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „trudno, żebyśmy my teraz 
wskazywali, który podmiot z tej grupy jest dobry – zostawmy tu już Ministerstwu Finansów.” 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał: „Panie Dyrektorze, ile jest już 
wszystkich w puli?” 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan Marcin Derengowski powiedział: „nie 
uległo zmianie – nadal są to, na województwo łódzkie, trzy punkty.” 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „tak, ale ile mamy zgłoszeń 
już?” 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał: „ilu ubiega się o te trzy punkty?” 
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Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan Marcin Derengowski powiedział: „to 
znaczy, wszystkie trzy koncesje zostały przyznane w tym roku. Zgodnie z tym, o czym 
rozmawialiśmy poprzednio, te przetargi się rozstrzygnęły i jak mówiłem, to są te podmioty, 
które w tych punktach – jeszcze raz mogę przypomnieć, czyli Casinos Poland Spółka z o. o. 
prowadzi dwa kasyna mieszczące się na terenie naszego Miasta, przy ul. Łąkowej 23/25 
i przy ul. Piotrkowskiej 126 (to jest miejsce, w którym było kasyno). Jeśli chodzi o ulicę 
Łąkową 23/25, jest to nowe miejsce…” 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał: „to jest w hotelu?” 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan Marcin Derengowski powiedział: „tak. 
I Tullos Investments Spółka z o. o., to jest też kontynuacja punktu, przy ul. Ogrodowej 19A.” 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał: „a kiedy odbyły się te 
przetargi?” 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan Marcin Derengowski powiedział: 
„w pierwszej połowie bieżącego roku.” 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał: „to te firmy składają 
na następny przetarg już?” 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan Marcin Derengowski powiedział: „mogę 
podać, jakie były daty wygaszenia koncesji poprzednich – to był 17 stycznia 2018 r. na punkt 
przy ul. Piotrkowskiej 126, 2 lutego br. wygasła koncesja na punkt przy ul. Ogrodowej 19A 
i z dniem 16 maja br. wygasła koncesja na punkt przy al. Piłsudskiego 5 dla Casinos Poland 
Spółka z o. o. 
Teraz, jeśli chodzi o te nowe wnioski – one mogą posłużyć m. in. dla nowego podmiotu, 
do zmiany lokalizacji.” 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „ale jak rozumiem, to jest 
niekoniecznie związane z przetargiem, tylko…” 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan Marcin Derengowski powiedział: „nie. 
Nie z przetargiem, tylko z samymi zmianami dotyczącymi koncesji.” 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „to znaczy, ten podmiot może 
zmieniać koncesję – ponieważ to jest wskazana lokalizacja, na którą jest koncesja, to raczej 
może chodzi o zmianę podmiotu prowadzącego w tej lokalizacji. Bo lokalizacja jest jedną 
z tych, na którą jest koncesja – to, o co się oni ubiegają.” 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan Marcin Derengowski powiedział: „tak, 
być może.” 
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Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry – druk nr 265/2018 – głos oddało 3 członków Komisji, przeciw nie głosował 
nikt, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry – druk nr 266/2018 – głosowało 3 radnych, przeciw nie głosował nikt, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry – druk nr 267/2018 – głosowało 3 członków Komisji, przeciw nie głosował 
nikt, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji 
kasyna gry – druk nr 268/2018 – głos oddały 3 osoby, przeciw nie głosował nikt, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie powyższe projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
 
Ad. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na obniżenie bonifikaty od ceny udziału Miasta Łodzi 
we współwłasności części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi 
przy ul. Stefana Jaracza 30 – druk nr 260/2018. 

 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak omówił powyższy projekt uchwały 
(załącznik nr 8 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „rozumiem, że jest 
zainteresowanie jednego ze współwłaścicieli?” 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak powiedział: „tak – jest zainteresowanie. 
Zasada jest taka, że po przyjęcie uchwały Rady Miejskiej ustalającej bonifikatę, następuje 
okres jej publikacji, 21 dni – jeśli w tym okresie publikacji jeden ze współwłaścicieli zgłosi 
zainteresowanie, akceptację kwoty, to sprzedajemy na jego rzecz wtedy bezprzetargowo ten 
udział. jeśli złoży więcej niż jeden współwłaściciel, wówczas jest przetarg ograniczony 
do tychże współwłaścicieli. Jeżeli natomiast żaden z tych współwłaścicieli nie złoży wniosku, 
wówczas ogłaszamy przetarg na udział w danej nieruchomości. Czyli pierwszeństwo mają 
współwłaściciele – a z uwagi na to, że jest budynek wpisany do rejestru zabytków, z tego 
wynika, że jest ustawowa bonifikata.” 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał: „ta nieruchomość na jakim jest 
odcinku ul. Jaracza?” 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
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Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak powiedział: „to jest tuż za ul. Wschodnią 
– jest to początkowy numer ul. Jaracza, za ul. Wschodnią.” 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „tak bliżej, wydaje mi się 
jednak, że to jest koło ul. Kilińskiego.” 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak powiedział: „na pewno pomiędzy 
ul. Wschodnią, a ul. Kilińskiego.” 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „Panie Dyrektorze, 
Państwo w uzasadnieniu piszą, że obecnie to jest 492 000 zł – tak jest wyceniony ten udział 
Miasta. I bonifikata ma być 1 %?” 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak powiedział: „nie – sama nieruchomość 
jest wyceniona na 1 792 000 zł, ale sama nieruchomość nie jest wpisana do rejestru.” 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „tak, ale udział Miasta, to 
492 000 zł?” 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak powiedział: „udział Miasta wynosi 
597 333 zł, natomiast proponowana bonifikata byłaby w wysokości 1 % - byłaby od kwoty 
492 000 zł. To są symboliczne, niewielkie kwoty.” 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał: „ale 1 %?” 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak powiedział: „tak, my proponujemy, żeby 
tylko 1 % wynosiła bonifikata.” 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powiedział: „Państwo jak rozumiem, 
uznają tę nieruchomość za na tyle cenną, że nie jest konieczna wyższa bonifikata.” 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak powiedział: „dokładnie.” 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał: „w ogóle, bonifikata jest 
konieczna z mocy ustawy?” 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak powiedział: „ona jest konieczna z mocy 
ustawy, ale my ją minimalizujemy.” 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski zapytał: „budynek jest w bardzo 
dobrym stanie technicznym? 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak powiedział: „w dobrym stanie 
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technicznym jest.” 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu uchwały głosowało 4 radnych, 
przeciw nie głosował nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny udziału Miasta Łodzi we współwłasności 
części nieruchomości zabudowanej, położonej w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 30 – druk 
nr 260/2018. 
 
 
Ad. 6a. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia 

zgody na obniżenie bonifikaty od ceny samodzielnego lokalu użytkowego 
nr 1U, usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 31 – druk nr 273/2018. 

 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak przedstawił zebranym powyższy projekt 
uchwały (załącznik nr 9 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Pan radny Jarosław Tumiłowicz poprosił o informację nt. powierzchni przedmiotowego 
lokalu. 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak powiadomił zebranych, że lokal ten 
posiada powierzchnię 91,69 m2. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały głosowało 4 radnych, przeciw – 
nikt, nikt  też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie ww. projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. 
 
 
Ad. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia na terenie Miasta Łodzi maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych – druk nr 264/2018. 

 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan Marcin Derengowski przedstawił 
zebranym powyższy projekt uchwały (załącznik nr 10 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
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Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał, czy istotą treści powyższego 
projektu uchwały jest sprostowanie omyłki, znajdującej się we wcześniej podjętej uchwale. 
 
Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi  Działalności Gospodarczej 
UMŁ w Departamencie Spraw Społecznych pan Marcin Derengowski twierdząco 
odpowiedział na to pytanie. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały głosowało 3 radnych, przeciw — 
nikt,  1 osoba wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Łodzi maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – druk nr 264/2018. 
 
 
Ad. 8. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
Zebrani postanowili oddelegować pana radnego Mateusza Walaska do udziału w pracach 
komisji, powołanej w celu przeprowadzenia przetargu na wysokość stawki czynszu najmu 
lokali użytkowych. Przetarg ten zaplanowany został na dzień 7 września br., (początek –
 godz. 10.00), w  Sali Konferencyjnej Zarządu Lokali Miejskich, przy ul. Piotrkowskiej 153 
w Łodzi. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek przedstawił następnie zebranym 
skierowane do wiadomości Komisji pismo mieszkańca Łodzi dotyczące nieruchomości, 
usytuowanych przy ul. Porannej 6 (działka nr 76) oraz przy ul. Dniestrzańskiej 9 (działka 
nr 80) w Łodzi. 
 
Zebrani postanowili wystąpić do Departamentu Gospodarki Majątkiem UMŁ o informację 
w sprawie przedmiotowych nieruchomości. 
 
Ustalono na koniec, że następne posiedzenie Komisji zorganizowane zostanie 
najprawdopodobniej w dniu 13 września br. (początek – godz. 11.00). 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 58/VI/2018 posiedzenia Komisji, przeprowadzonego 
w dn. 28 czerwca 2018 r. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

Mateusz Walasek 
Marek Wasielewski 

 


