
DPr-BRM-II.0012.14.6.2019 
Protokół nr 8/V/2019 

 
posiedzenia Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 8 maja 2019 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu. 

 
 
stan Komisji   -   5 radnych, 
 
obecnych   -   4 radnych; 
 
nieobecny   -   1 radny, tj.: 
 
- pan radny Kamil Jeziorski. 
 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
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 British 
International School of the University of Łódź Sp. z o. o. budynku szkolnego, 
położonego przy ul. Fabrycznej 4 w Łodzi. 

2. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wynajęcia Towarzystwu 
Przyjaciół Dzieci Łódzkiemu Oddziałowi Regionalnemu lokalu użytkowego nr 2U, 
położonego przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 7 w Łodzi. 

3. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wynajęcia 
Stowarzyszeniu ARTDANCEMEDIA lokalu użytkowego nr 20U, położonego 
przy ul. Piotrkowskiej 82 w Łodzi. 

4. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wynajęcia Fundacji 
Działania lokalu użytkowego nr 17U, położonego przy ul. 6 Sierpnia 5 w Łodzi. 

5. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wynajęcia Łódzkiemu 
Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża lokalu użytkowego nr 1U, 
położonego przy ul. Wysokiej 44 w Łodzi. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
 



 2

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek powitał radnych obecnych na sali obrad, 
oraz zaproszonych gości. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił zebranym proponowany 
porządek obrad. 
 
Zebrani jednomyślnie przyjęli porządek posiedzenia. 
 
 
Ad. 1. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wynajęcia British 

International School of the University of Łódź Sp. z o. o. budynku 
szkolnego, położonego przy ul. Fabrycznej 4 w Łodzi. 

 

Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Grzegorz 
Rzeźnik  przedstawił zebranym powyższy wniosek. 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zwrócił uwagę, że Uniwersytet Łódzki 
prowadzi już szkołę językową, w budynku usytuowanym na terenie kampusu 
uniwersyteckiego. Pan Przewodniczący poprosił w związku z tym o odpowiedź na pytanie, 
czy w przedstawionym wniosku mowa jest o tej samej szkole. 
 
Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Grzegorz 
Rzeźnik  twierdząco odpowiedział na to pytanie. 
Władze Uniwersytetu Łódzkiego planują rozszerzyć działalność tej szkoły – dlatego też 
potrzebna jest dla niej dodatkowa lokalizacja. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głosowało 4 radnych, przeciw — nikt, nikt 
też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie przedmiotowy wniosek Zarządu Lokali Miejskich. 
 
 
Ad. 2. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wynajęcia 

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Łódzkiemu Oddziałowi Regionalnemu 
lokalu użytkowego nr 2U, położonego przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 7 
w Łodzi. 

 
Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Grzegorz 
Rzeźnik  przedstawił Komisji przedmiotowy 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. 
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Komisja zaopiniowała więc pozytywnie wniosek Zarządu Lokali Miejskich w sprawie 
wynajęcia Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Łódzkiemu Oddziałowi Regionalnemu lokalu 
użytkowego nr 2U, położonego przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 7 w Łodzi. 
 
 
Ad. 3. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wynajęcia 

Stowarzyszeniu ARTDANCEMEDIA lokalu użytkowego nr 20U, 
położonego przy ul. Piotrkowskiej 82 w Łodzi. 

 
Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Grzegorz 
Rzeźnik  omówił powyższy wniosek. 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głosowało 4 radnych, przeciw nie głosował 
nikt, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Wniosek uzyskał zatem pozytywną opinię Komisji. 
 
 
Ad. 4. Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wynajęcia Fundacji 

Działania lokalu użytkowego nr 17U, położonego przy ul. 6 Sierpnia 5 
w Łodzi. 

 
Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Grzegorz 
Rzeźnik  zaprezentował zebranym ww. wniosek. 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zapytał, czy Fundacja Działania jest 
nowym podmiotem. 
 
Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Grzegorz 
Rzeźnik  stwierdził, że sama Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi 
– Śródmieścia w Łodzi w dn. 15 stycznia 2015 r. 
Podmiot ten do tej pory nie był jednak stroną umowy najmu gminnego lokalu użytkowego. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem tego wniosku głosowało 4 członków Komisji, przeciw nie 
głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie powyższy wniosek. 
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Ad. 5 Zaopiniowanie wniosku Zarządu Lokali Miejskich w sprawie wynajęcia 
Łódzkiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża lokalu 
użytkowego nr 1U, położonego przy ul. Wysokiej 44 w Łodzi. 

 
Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Grzegorz 
Rzeźnik  omówił ten wniosek. 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Mateusz Walasek zadał pytanie, czy budynek 
przy ul. Piotrkowskiej 203/205, w którym znajdowała się dotychczasowa siedziba Łódzkiego 
Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, jest własnością Miasta. 
 
Kierownik Wydziału Lokali U żytkowych w Zarządzie Lokali Miejskich pan Grzegorz 
Rzeźnik  twierdząco odpowiedział na to pytanie. 
Lokal znajdujący się w powyższym budynku opróżniany jest w związku z planami 
inwestycyjnymi Stowarzyszenia Łódź Filmowa. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego wniosku głos oddało 4 członków Komisji, 
przeciw nie głosował nikt, nikt  również nie wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie przedmiotowy wniosek. 
 
 
Ad. 6. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Ustalono, że następne posiedzenie Komisji zorganizowane zostanie w dniu 30 maja br. 
(początek – godz. 11.00). 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

Mateusz Walasek 
Marek Wasielewski 

 


