
DPr-BRM-II.0012.3.1.2020 

Protokół nr 23/I/2020 
 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 
Rady Miejskiej w Łodzi 

    z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM 
stan - 13 
obecnych – 11 

• radny p. Kamil Deptuła - nieobecny usprawiedliwiony 
• radny p. Rafał Reszpondek - nieobecny nieusprawiedliwiony. 

 
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 

Zaproszenia dla radnych oraz gości stanowią załączniki nr 3 i nr 4  do protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek obrad: 
 

1. Przyjęcie protokołów z 21. i 22. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 18/2020. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040  
– druk nr 19/2020. 

4. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2020 rok. 

5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za okres od 21 listopada 2018 r.  
do 31 grudnia 2019 r. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
przez Miasto Łódź projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa łódzkiego poprzez 
działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Miasto Łódź” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
– druk nr 15/2020. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw  
z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing 
gospodarczy – część III”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – druk nr 16/2020. 
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8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
przez Miasto Łódź projektu pn. Łódź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu 
łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu 
gospodarczego” – druk nr 17/2020. 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława 
Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem  
na podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 14/2020. 

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej – druk BRM nr 2/2020. 

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w prawie własności gruntu 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 45 
– druk nr 398/2019. 

12. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka. 

 

III. Przebieg posiedzenia. 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył posiedzenie.  
 
Przewodniczący Komisji  przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym  
w zaproszeniach na posiedzenie. Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 
 
Nikt się nie zgłosił.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował zmianę w porządku obrad 
komisji polegającej na tym, że pkt. 10 staje się pkt 3a. Ponadto poinformował, że do 
projektów opisanych w drukach nr 18/2020 i 19/2020 wpłynęły autopoprawki.  

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołów z 21. i 22. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 18/2020 wraz z autopoprawką. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2040  
– druk nr 19/2020 wraz z autopoprawką. 

3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej – druk BRM nr 2/2020. 
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4. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2020 rok. 

5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za okres od 21 listopada 2018 r.  
do 31 grudnia 2019 r. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
przez Miasto Łódź projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa łódzkiego poprzez 
działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez Miasto Łódź” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
– druk nr 15/2020. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw  
z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing 
gospodarczy – część III”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – druk nr 16/2020. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
przez Miasto Łódź projektu pn. Łódź OdNowa – promocja gospodarcza Łodzi i regionu 
łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego kongresu 
gospodarczego” – druk nr 17/2020. 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława 
Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem  
na podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 14/2020. 

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w prawie własności gruntu 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 45 
– druk nr 398/2019. 

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
W związku z brakiem innych uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i 2 głosach „wstrzymuj ących się” przyjęła zmieniony porządek obrad.  
 
Wobec powyższego przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł  
do realizacji zmienionego porządku obrad. 
 
 
Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołów z 21. i 22. posiedzenia Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  
z  21. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
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Nikt nie wniósł uwag.  
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 21. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 8 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 21. posiedzenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  
z  22. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
Nikt nie wniósł uwag.  
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 22. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 8 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 22. posiedzenia. 
 
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 18/2020 wraz  
z autopoprawką. 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Skarbnik Miasta p. Krzysztof 
Mączkowski. 
 
Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 
 
W związkiem braku innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 5 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 3 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 18/2020 wraz z autopoprawką. 
 
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020  
– 2040 – druk nr 19/2020 wraz z autopoprawką. 
 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski. 
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Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 7 i 8 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 
 
W związkiem braku innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 4 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 4 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 19/2020 wraz z autopoprawką. 
 
 
Ad. pkt. 3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – druk BRM nr 2/2020.  
 
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski.  
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 
 
W związkiem braku innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 8 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 1 głosem 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku BRM nr 2/2020. 
 
 
Ad. pkt. 4. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do przesłanego drogą 
emailową projektu Planu pracy Komisji na 2020 rok są jakieś uwagi. 
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł  
do głosowania nad przyjęciem projektu Planu pracy Komisji na 2020 rok. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 9 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących 
się” przyjęła Plan pracy Komisji na 2020 rok. 
 
Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi  
na 2020 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad. pkt. 5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji za okres od 21 listopada 2018 
r. do 31 grudnia 2019 r. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do przesłanego drogą 
emailową projektu Sprawozdania z działalności Komisji są jakieś uwagi. 
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł  
do głosowania nad przyjęciem projektu Sprawozdania z działalności Komisji. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 10 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących 
się” przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji za okres od 21 listopada 2018 r.  
do 31 grudnia 2019 r. 
 
Sprawozdanie z działalności Komisji za okres od 21 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa 
łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu 
przez Miasto Łódź” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego – druk nr 15/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawił p.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego  
i Współpracy Międzynarodowej p. Mateusz Sipa.  
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy coś będziemy budować  
w tym projekcie? 
 
P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa odpowiedział, że są to usługi.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jakie korzyści zyska Miasta  
z tego projektu? 
 
P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa odpowiedział, że Miasto zyska nowe miejsca pracy i bardziej rozwiniętą 
gospodarkę. Taki jest cel projektu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, ile miejsc pracy powstanie? 
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P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa zaznaczył, że ciężko wyrokować na tym etapie.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, na czym będą polegały działania w tym 
projekcie? 
 
P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa poinformował, że jednym z działań będzie promocja województwa 
łódzkiego i Łodzi podczas międzynarodowych targów inwestycyjnych EXPO Real, które 
odbędą się w Monachium w latach 2021-2020-2023. Ponadto inne działania to: organizacja  
i udział w zagranicznych misjach gospodarczych do Stanów Zjednoczonych i wielkiej 
Brytanii, udział w branżowych międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych, usługi 
doradcze, promocja województwa łódzkiego i Łodzi w ramach branżowych wydarzeń 
gospodarczych o charakterze międzynarodowym, promocja gospodarcza województwa 
łódzkiego i Łodzi poprzez organizację wydarzeń służących nawiązywaniu i podtrzymywaniu 
relacji z inwestorami oraz wspieraniu środowiska start up – owego, zakup niezbędnego 
wyposażenia stanowiącego integralną część projektu, opracowanie raportów gospodarczych, 
promocja gospodarcza województwa łódzkiego i Łodzi poprzez realizacji study tour – ów  
i study press – ów, promocja gospodarcza województwa łódzkiego i Łodzi poprzez 
dedykowane narzędzia komunikacji pośredniej i newsletter, badanie ewaluacyjne działań 
podjętych w ramach projektu.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czego będą dotyczyć usługi doradcze? 
 
P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa odpowiedział, że są to usługi doradcze, polegające na wyłonieniu partnera 
korporacyjnego, który wspierałby różne działania, jeżeli chodzi o sieć kontaktów na 
najwyższym szczeblu. Uzupełnił, że cały ten projekt ma za zadanie sprowokować świat 
korporacji do jakiś ruchów inwestycyjnych w Łodzi lub w regionie. Żeby to miało wymiar 
pełnowartościowy trzeba się wesprzeć kimś kto posiada wiedzę na temat tego, które z tych 
wielkich podmiotów noszą się z zamiarem zainwestowania w miejscu o profilu Miasta Łodzi.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy są już plany tych działań, które miałyby być 
podjęte na miejscu w Łodzi w zakresie promocji klimatu przyjaznego dla inwestorów  
i środowiska start up – owego? Czy to już zostało skonkretyzowane? 
 
P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa odpowiedział, że są to cykliczne wydarzenia, które są realizowane w ramach 
zadania dotyczącego animacji środowiska start up – owego w Łodzi i w regionie.  
Są to działania realizowane na wielu płaszczyznach np. promocji najciekawszych, najbardziej 
nasyconych technologiami projektów, w drugiej kolejności parowaniu takich projektów  
z mentorami i na koniec z funduszami inwestycyjnymi, które by pomogły takim projektom 
wejść w skalę komercjalizacji pomysłu.  
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy znajdzie się miejsce dla 
radnych na tych targach i wyjazdach, czy tylko pracownicy Urzędu będą w nich 
uczestniczyć? 
 
P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa odpowiedział, że ten projekt zakładał udział przedsiębiorców  
w wydarzeniach. Dodał, że w tych wydarzeniach mogą wziąć udział również radni  
i pracownicy Urzędu. Często w wydarzeniach tego typu brał udział prezydent Miasta albo 
któryś z jego zastępców. Jest to bardzo ważne, szczególnie w tych krajach gdzie występuje 
taka kultura biznesowa, gdzie bardzo ważna jest wola polityczna. Takim przykładem jest np. 
Azja.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, jak później Biuro będzie ewaluować i sprawdzać 
wyniki swoich działań?  
 
P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa wyjaśnił, że istnieją pewne wskaźniki, które są tradycyjnie dobierane do 
takich projektów. Są to dwa kontrakty handlowe, jedno wsparte przedsięwzięciem 
międzynarodowym. Wskazał, że raczej jest to cel formalny, niżeli taki, który rzeczywiście 
chciano by osiągnąć. W nowej perspektywie Biuro stawia sobie dosyć ambitne cele.  
Nie chodzi wyłącznie o przyciąganie i tworzenie nowych miejsc pracy, tylko chodzi o to, 
żeby stwarzać warunki do tego, żeby ludzie mogli zajmować stanowiska coraz bardziej 
nasycone technologią, coraz lepiej płatne. To jest ta luka rozwojowa, która dzieli Łódź od 
innych najbardziej rozwiniętych polskich miast. To jest największe wyzwanie. Podkreślił,  
że działania Biura będą oceniane przez pryzmat realizacji celów o takim charakterze.  
Te działania promocyjne, gospodarcze, które realizuje Biuro ciężko zmierzyć i zważyć  
ze względu na ich charakter. Ciężko czasami powiedzieć, czy któryś projekt nie przechodząc 
bezpośrednio przez ręce Biura przyszedł do Miasta niezależnie od działań promocyjnych, 
które prowadzi Biuro. Biuro ma zadanie budować kompleksowy całościowy wizerunek 
Miasta Łodzi jako produktu gospodarczego i im ten wizerunek będzie lepszy, im będzie 
bardziej powszechny w percepcji potencjalnych inwestorów, tym więcej decydentów może 
rozważać Łódź jako lokalizację. Wskazał, że zawsze były problemy z tym, jak ocenić 
skuteczność Biura i działań, które ono podejmuje. Łatwo jest zaatakować podróże 
zagraniczne, ale to jest coś co robią lepsi od łódzkiego Biura. Szlak, którym podążamy nie 
został wymyślony w sali konferencyjnej Urzędu, jest to taki wzór, którym kierują się inne 
samorządy i którym kiedyś kierowały się bardziej rozwinięte miasta, kiedy były na etapie, na 
którym teraz jest Łódź.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, ile osób pracuje w Biurze Rozwoju Gospodarczego 
i Współpracy Międzynarodowej? 
 
P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa odpowiedział, że około 30 osób.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, dlaczego łódzki samorząd przez ostatnie lata nie 
podążał tą drogą. Radna zaznaczyła, że skoro celem tego projektu jest zapłacenie i znalezienie 
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firmy, która będzie w sposób konsaltingowy mówiła o tym, kto może zainwestować na terenie 
województwa łódzkiego i jak może sprowadzić nowych inwestorów, to po co potrzebne jest 
30 osobowe Biuro, które się tym zajmuje. Inaczej można byłoby zaoszczędzić na tych etatach 
i od początku Prezydent może zlecić to firmie zewnętrznej.   
 
P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa podkreślił, że pozyskiwaniem inwestorów w Biurze zajmują się obecnie  
4 osoby. Ponadto Biuro składa się także z oddziałów, które nie zajmują się inwestorami i ich 
przyciąganiem. W Biurze funkcjonuje zespół, który zajmuje się współpracą z uczelniami, jest 
również duży zespół, który zajmuje się współpracą międzynarodową. Nie można powiedzieć, 
że te 30 osób skupia się tylko i wyłącznie na sprowadzeniu nowych inwestorów. Natomiast 
takie wsparcie doradcze jest tylko jednym z elementów tego projektu. Biuro przyjęło taką 
filozofię posiłkowania się zewnętrznym partnerem doradczym, którzy wypełnia oczywistą 
lukę w postaci sieci kontaktów i wiedzy na temat zamiarów dużych korporacji. Biuro zawsze 
starało się działać w ten sposób, żeby zapewnić ten komponent w swoich działaniach,  
a nie ma innej drogi ku temu jak finansowanie zewnętrzne.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zwróciła uwagę, że na jeden i drugi projekt przekazujemy 
dość duże środki finansowe, oba projekty są w ramach województwa łódzkiego. Zapytała, czy 
można wyobrazić sobie taką sytuację, że beneficjentem przyszłych ewentualnych, dobrych 
skutków będą np. Skierniewice, Pabianice czy inne miasta i cały biznes pójdzie do tych miast 
a nie do Łodzi. Podkreśliła, że w Łódź na tym nic nie zyska, zyskają jedynie miasta ościenne 
nie angażując w to żadnych środków.  
 
P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa wskazał, że nie spodziewałby się takiego efektu,  ponieważ w tym projekcie, 
jak spojrzymy na to, w jakie miejsca się udamy i w jakich wydarzeniach Łódź weźmie udział 
np. jeśli chodzi o wydarzenia nieruchomościowe, to tutaj obiektem zainteresowania może być 
tylko Łódź. Miasto Łódź jako jedyne spełnia warunki, które są wymagane przez wiele 
różnych branż ze względu na status ośrodka akademickiego i ogólny wizerunek miasta. 
Dodał, że jeśli koncentrujemy się start up –ach, na biotechnologii, na farmacji, na IT,  
na centrach usług wspólnych, czy outsorcing – u to siłą rzeczy te działania będą dotyczyły 
głównie Łodzi. Podkreślił, że w mniejszym stopniu beneficjentami tego projektu mogą być 
mieszkańcy aglomeracji, którzy podjęli pracę w związku z realizacją tych projektów. 
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zaznaczyła, że nie można wykluczyć, iż pieniądze przekazane 
przez Łódź będą dawały korzyści miastom ościennym.  
 
P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa powiedział, że tego nie wyklucza.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, czy Łódź nie mogła występować wspólnie z innymi 
miastami w tym projekcie? 
  
P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa odpowiedział, że są to oddzielne kwestie. Podał za przykład fabrykę Miele, 
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która jest położona poza granicami administracyjnymi Łodzi, a która ze względu na swoje 
zapotrzebowanie na kwalifikacje będzie polegała wyłącznie na mieszkańcach Łodzi. Teraz 
bardzo ciężko powiedzieć, kto na tym najbardziej skorzysta, czy Łódź bo jej mieszkańcy będą 
mieli bardzo płatna pracę, czy Ksawerów, którego budżet zasili podatek od nieruchomości. 
Zaznaczył, że ciężko to zwarzyć. Wskazał, że Łódź ma w tej chwili duże deficyty, jeśli chodzi 
o dostępność nieruchomości pod duże projekty np. produkcyjne. W związku z tym takie 
projekty są lokowane nie tylko w łodzi i innych dużych miastach, ale także poza granicami 
takich ośrodków. Jednak te małe ośrodki polegają na sile, na zasobach ludzkich głównego, 
dużego ośrodka, głównie ze względu na status akademicki.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przypomniał, że Komisja Finansów min. 
zajmuje się również sprawami, które bezpośrednio dotyczą budżetu miasta Łodzi, a są 
lokowane poza granicami administracyjnymi Łodzi. Podał za przykład instalację RIPOK – a 
w Pabianicach. Montaż tej instalacji przyniesie korzyść zarówno Łodzi jak i Pabianicom.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik posłużyła się przykładem firmy Clariant, 
która ma obecnie dwa oddziały w Łodzi, a centrum logistyczne w Konstantynowie Łódzkim. 
Ponadto zapytała, czy Biuro przy realizacji takich projektów na różnego rodzaju targach 
eventach skupia się wyłącznie na promocji Miasta Łodzi? 
 
P.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej  
p. Mateusz Sipa odpowiedział, że skupia się głównie na promocji marki Miasta Łodzi oraz 
szans, jakie oferuje cała aglomeracja.  
 
W związkiem brakiem innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 11 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 15/2020. 
 
 
Ad. pkt. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza 
przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne  
i terytorialny marketing gospodarczy – część III”,  współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – druk nr 16/2020. 

Projekt uchwały przedstawił p.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego  
i Współpracy Międzynarodowej p. Mateusz Sipa.  
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 
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W związkiem brakiem innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 11 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 16/2020. 
 
 
Ad. pkt. 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. Łódź OdNowa – promocja gospodarcza 
Łodzi i regionu łódzkiego podczas organizowanego w Łodzi międzynarodowego 
kongresu gospodarczego” – druk nr 17/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawił p.o. z-cy dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego  
i Współpracy Międzynarodowej p. Mateusz Sipa.  
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 
 
W związkiem brakiem innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 9 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 17/2020. 
 
 
Ad. pkt. 9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Portu Lotniczego Łódź  
im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem  
na podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 14/2020. 
 
Projekt uchwały referowała p.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć.  
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, czy naniesienia, które są własnością Miasta są 
włączone w system gospodarki ściekami i wodami opadowymi? 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć odpowiedziała, że są 
włączone? 
 



 12

Radny p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, kto będzie uprawnionym do służebności, Miasto 
czy odpowiednia spółka? 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć odpowiedziała, że Miasto.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, jaki tytuł będzie miała Spółka 
wodnokanalizacyjna do tych nieruchomości? Czy będzie to w ramach umowy dzierżawy? 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć odpowiedziała, że nie umie 
powiedzieć.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił uwagę, że w większości zostaje zawarta umowa 
dzierżawy z ŁSI, następnie poddzierżawiane jest to ZWiK.   
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć odpowiedziała, że jest to 
sieć będąca w dzierżawie, eksploatacji ZWiK. Będzie to umowa dzierżawy i umowa 
poddzierżawy z ŁSI. 
 
W związkiem brakiem innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 11 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 14/2020. 
 
 
Ad. pkt. 10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w prawie własności gruntu 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 45 
– druk nr 398/2019. 
 
Projekt uchwały przedstawił p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Mariusz Pujan.  
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, kto jest właścicielem tej 
nieruchomości? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Mariusz Pujan 
odpowiedział, że jest tam wspólnota mieszkaniowa. Znajduje się tam 48 lokali mieszkalnych, 
z czego 14 lokali należy do gminy. Sprzedaż będzie dotyczyła udziału w gruncie związanego 
z dwoma garażami. Dodał, że mniejszy garaż ma 0,005 udziału w gruncie, większy garaż ma 
0,009 udziału w gruncie. 
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy garaże znajdują się  
w ewidencji zabytków? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Mariusz Pujan 
wyjaśnił, że jak budynek jest wpisany do ewidencji zabytków, nie ma ustawowo bonifikaty. 
Wtedy można byłoby wykupić te garaże za 100 %. W tym przypadku Miasto będzie 
sprzedawało garaże na rzecz najemców z udziałem w gruncie, a grunt jest wpisany do rejestru 
zabytków. Stąd bonifikata. Łączna kwota przy jednym garażu to prawie 28 tys. zł, a przy 
drugim garażu 47,5 tys. zł.  
 
W związkiem brakiem innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 10 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 398/2019. 
 
 
Ad. pkt. 11. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu do Komisji 
odpowiedzi od Biura Nadzoru Właścicielskiego w sprawie poruszanej na wyjazdowym 
posiedzeniu Komisji w MPO. Ponadto poinformował, że do Komisji spływają jeszcze opinie, 
uchwały rad osiedli (Złotno, Bałuty Centrum i Koziny) do projektu budżetu na 2020 rok  
i WPF. 
Oprócz tego do Komisji wpłynęło zestawienie przedstawiające wykonanie dochodów  
i wydatków Miasta Łodzi za 11 m-cy 2019 roku.  
 
Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
zamknął posiedzenie Komisji.  
 
 
 
Protokół sporządziła:        
Aneta Michalak                    
Sekretarz Komisji                     


