
DPr-BRM-II.0012.2.11.2018 
Protokół nr 61/X/2018 

 
posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 10 października 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. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie możliwości wynajmu 
w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych oraz garaży. 

2. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie zawarcia z Łódzkimi 
Stowarzyszeniem Edukacyjnym w Łodzi, w trybie bezprzetargowym, umowy najmu 
lokalu użytkowego nr 1U, położonego na terenie nieruchomości 
przy ul. Obornickiej 11/13 w Łodzi. 

3. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie zawarcia z Fundacją 
Ulicy Piotrkowskiej, w trybie bezprzetargowym, umowy najmu lokalu użytkowego 
nr 2U, położonego na terenie nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 8 w Łodzi. 

4. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie zawarcia 
z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łodzi, w trybie bezprzetargowym, 
umowy najmu lokalu użytkowego nr 17U, położonego na terenie nieruchomości 
przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie kierunków 
działania Prezydent Miasta Łodzi w przedmiocie upowszechniania informacji 
o zamiarze sprzedaży nieruchomości miejskich wśród mieszkańców Łodzi – druk 
BRM nr 166/2018. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 313/2018, wraz 
z autopoprawką. 
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7. 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, by Komisja 
w trakcie dzisiejszego posiedzenia rozpatrzyła dodatkowo projekt uchwały Rady Miejskiej 
w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 314/2018, wraz z autopoprawką (jako pkt 6a). 
 
Zebrani zaakceptowali tę propozycję, przyjmując jednomyślnie porządek posiedzenia. 
 
 
Ad. 1. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie możliwości 

wynajmu w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych oraz garaży. 

 
Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Tomasz 
Ciszewski przedstawił zebranym ww. wniosek. 
 
Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głos oddały 4 osoby, przeciw nie głosował 
nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie przedmiotowy wniosek Zarządu Lokali Miejskich. 
 
 
Ad. 2. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie zawarcia 

z Łódzkimi Stowarzyszeniem Edukacyjnym w Łodzi, w trybie 
bezprzetargowym, umowy najmu lokalu użytkowego nr 1U, położonego 
na terenie nieruchomości przy ul. Obornickiej 11/13 w Łodzi. 

 
Kierownik Wydziału Administrowania Nieruchomo ściami Użytkowymi w Zarządzie 
Lokali Miejskich pan Grzegorz Rzeźnik  przedstawił Komisji powyższy wniosek. 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego wniosku głosowało 4 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie ww. wniosek. 
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Ad. 3. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie zawarcia 
z Fundacją Ulicy Piotrkowskiej, w trybie bezprzetargowym, umowy najmu 
lokalu użytkowego nr 2U, położonego na terenie nieruchomości 
przy ul. Piotrkowskiej 8 w Łodzi. 

 
Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Tomasz 
Ciszewski omówił ww. wniosek. 
 
Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głos oddały 4 osoby, przeciw nie głosował 
nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała więc pozytywnie przedmiotowy wniosek Zarządu Lokali Miejskich. 
 
 
Ad. 4. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie zawarcia 

z Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Łodzi, w trybie 
bezprzetargowym, umowy najmu lokalu użytkowego nr 17U, położonego 
na terenie nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 86 w Łodzi. 

 
Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Tomasz 
Ciszewski omówił powyższy wniosek. 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głosowało 4 radnych, przeciw nie głosował 
nikt, nikt te ż nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie ww. wniosek Zarządu Lokali Miejskich. 
 
 
Ad. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie kierunków 

działania Prezydent Miasta Łodzi w przedmiocie upowszechniania 
informacji o zamiarze sprzedaży nieruchomości miejskich wśród 
mieszkańców Łodzi – druk BRM nr 166/2018. 

 
Pan radny Bartłomiej Dyba – Bojarski przedstawił zebranym przedmiotowy projekt 
uchwały (załącznik nr 4 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek odnosząc się do powyższego projektu 
uchwały ocenił, iż wątpliwości wzbudza fakt, że nie jest wiadomo, jakie dokładnie koszty 
poniosłoby Miasto w związku z realizacją zawartych w niej postanowień. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały głos oddał 1 radny, 
przeciw głosowało 2 członków Komisji, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem negatywnie projekt uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
kierunków działania Prezydent Miasta Łodzi w przedmiocie upowszechniania informacji 
o zamiarze sprzedaży nieruchomości miejskich wśród mieszkańców Łodzi – druk BRM 
nr 166/2018. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zaproponował, by Komisja rozpatrzyła 
punkt 6 i 6a łącznie. 
 
Zebrani zaakceptowali tę propozycję. 
 
 
Ad. 6 – 6a. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: 

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok 
– druk nr 313/2018, wraz z autopoprawką oraz zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
na lata 2018-2040 – druk nr 314/2018, wraz z autopoprawką. 

 
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. 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek poprosił o dodatkowe informacje na temat 
realizowanego przez Miasto zadania: „Transport niskoemisyjny.” 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pani Agnieszka Graszka stwierdziła, że program ten 
obejmuje szereg zadań – budowę torowiska, zakup tramwajów oraz przebudowę zajezdni 
tramwajowej na terenie Chocianowic. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie Miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 313/2018, wraz z autopoprawką – głosowało 
4 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 2018-2040 – druk 
nr 314/2018, wraz z autopoprawką – głosowało 4 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. 2. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 60/IX/2018 posiedzenia Komisji, przeprowadzonego 
w dn. 13 września 2018 r. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

Mateusz Walasek 
Marek Wasielewski 

 
 


