
Protokół nr 26/XII/2017 
DPr-BRM-II.0012.11.5.2017 

 
posiedzenia Komisji Statutowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 11 grudnia 2017 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu 
1. Członkowie Komisji: 

- stan......................... 5 osób, 
- obecne.................... 4 osoby, 
- nieobecna............... 1 osoba, tj.: 
- pan radny Grzegorz Matuszak. 
 

2.  Zaproszeni goście - według listy obecności. 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu. 
Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

 
II. Proponowany porządek posiedzenia 

1. Przyjęcie protokółu posiedzenia nr 25 Komisji. 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu 

miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 – w zakresie Wydziału Prawnego oraz 
Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UMŁ. 

3. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia 
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka, która 

powitała zebranych. Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła zebranym proponowany 
porządek obrad. 

Za przyj ęciem porządku posiedzenia głos oddało 3 radnych, przeciw nie 
głosował nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu. 

Komisja przyj ęła więc jednogłośnie porządek posiedzenia. 
 
Ad. pkt 1: przyj ęcie protokółu posiedzenia nr 25 Komisji. 
Za przyj ęciem ww. protokołu głosowały 3 osoby, przeciw — nikt, nikt również 

nie wstrzymał się od głosu. 
Komisja przyj ęła zatem ten protokół. 
 
Ad. pkt 2: zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 – w zakresie 
Wydziału Prawnego oraz Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UMŁ. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego UMŁ w Departamencie Prezydenta pani 
Maria Krzemińska – Baranowska przedstawiła zebranym informację nt. projektu budżetu 
powyższego Wydziału (załącznik nr 4 do protokołu). 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zwróciła uwagę, iż budżet Wydziału 

Prawnego będzie w przyszłym roku jeszcze niższy niż miało to miejsce w roku bieżącym. 
Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego UMŁ w Departamencie Prezydenta pani 

Maria Krzemińska – Baranowska zauważyła, że kwota przeznaczona na wydatki Wydziału 
co roku ulega zmniejszeniu – w budżecie na 2017 r. wynosiła ona 2 400 zł, natomiast 
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w projekcie budżetu na rok przyszły – 2 000 zł. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zadała pytanie, jakie pozycje 

książkowe Wydział planuje nabyć w 2018 roku. Jakie książki zakupiono w bieżącym roku? 
Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego UMŁ w Departamencie Prezydenta pani 

Maria Krzemińska – Baranowska poinformowała zebranych, że w 2017 r. Wydział w ogóle 
nie dokonywał takich zakupów, ponieważ żadna interesująca pozycja książkowa nie ukazała 
się na rynku. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka przypomniała, że podczas 
posiedzenia Komisji, na którym omawiano projekt budżetu Wydziału Prawnego na 2017 r., 
radni uzyskali informację, iż Wydział chce zakupić komentarz do ustawy o ponownym 
wykorzystaniu informacji publicznej. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego UMŁ w Departamencie Prezydenta pani 
Maria Krzemińska – Baranowska zwróciła uwagę, że przepisy prawa w tym zakresie 
zmieniają się jednak teraz bardzo szybko – uznano więc, że warto jeszcze wstrzymać się 
z tym zakupem. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UMŁ 

w Departamencie Obsługi i Administracji pan Witold Fontner omówił z kolei projekt 
budżetu przedmiotowego Wydziału (załącznik nr 5 do protokołu). 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka poprosiła o odpowiedź na pytanie, 

czy kwota przewidziana w projekcie budżetu na wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne – 
115 552 zł – jest podobnej wysokości, jak suma przewidziana na ten cel w budżecie Wydziału 
na rok 2017. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UMŁ 
w Departamencie Obsługi i Administracji pan Witold Fontner udzielił na to pytanie 
twierdzącej odpowiedzi. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 – 
w zakresie Wydziału Prawnego oraz Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego 
UMŁ, głosowało 2 radnych, przeciw — nikt, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Komisja zaopiniowała więc pozytywnie powyższy projekt uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi. 

 
Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski zwrócił uwagę, że Wydział 

Organizacyjno – Administracyjny UMŁ realizuje również swoje zadania w ramach 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zaproponowała w związku z tym, by 
Komisja dodatkowo rozpatrzyła – w ramach punktu 2a – powyższy dokument. 

Zebrani jednomyślnie zaakceptowali tę propozycję. 
 
Ad. pkt 2a: zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk 
nr 422/2017 – w zakresie Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UMŁ. 

Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski przedstawił zebranym informację 
nt. zadań realizowanych przez przedmiotowy Wydział w ramach Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi (załącznik nr 6 do protokołu). 

Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
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Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zwróciła uwagę, że jeżeli chodzi 
o środki wydatkowane na wyjazdy służbowe zagraniczne, to Wydział Organizacyjno – 
Administracyjny, oprócz kwoty zapisanej w projekcie budżetu na 2018 r., przeznacza na ten 
cel jeszcze kwotę 140 000 zł, zapisaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi. 

Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że Wydział realizuje 
zadanie pn.: „Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania 
biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych oraz rezerwacji i sprzedaży usług 
noclegowych.” Aby podpisać umowę wieloletnią w sprawie jego realizacji, przedsięwzięcie 
to musiało się znaleźć w WPF. Wymieniona przez panią Przewodnicząca kwota 140 000 zł 
nie stanowi jednak dodatkowych środków finansowych – są to te same środki, które są 
zapisane na ten cel w projekcie budżetu Miasta na 2018 r. Umowa podpisana w tej sprawie 
obowiązuje do 2019 r. – limit środków na rok 2019 również wynosi 140 000 zł. 

Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka odnosząc się z kolei do zadania pn.: 
„Przeprowadzenie audytu nadzoru Systemu Zarządzania jakością wdrożonego w UMŁ 
według norm ISO 9001:2008,” zadała pytanie, czy przedsięwzięcie to po raz pierwszy w tym 
roku wpisane zostało do WPF. 

Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski przecząco odpowiedział na to 
pytanie – zadanie to figurowało już wcześniej w WPF, środki przeznaczane na ten cel nie są 
jednak znaczące. 

Pan radny Sebastian Bulak zadał pytanie, z kim została podpisana wieloletnia 
umowa, o której wspominał pan Skarbnik Mączkowski. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UMŁ 
w Departamencie Obsługi i Administracji pan Witold Fontner poinformował zebranych, że 
umowa ta została podpisana z Bis Biurem Podróży Lufthansa City Center, posiadającym 
swoją siedzibę przy al. Kościuszki 27. 

Pan radny Sebastian Bulak zapytał, kiedy została podpisana ta umowa. Do kiedy 
będzie ona obowiązywać? 

Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym UMŁ w Departamencie 
Obsługi i Administracji pani Iwona Augustyniak powiadomiła Komisję, że w grudniu br. 
umowa ta została odnowiona – wcześniejsza umowa, podpisana z tą samą firmą, 
obowiązywała do 30 listopada 2017 r. Firma ta wyłoniona została w przetargu. 

Pan radny Sebastian Bulak spytał, czy do przetargu tego przystąpiły też inne firmy. 
Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym UMŁ w Departamencie 

Obsługi i Administracji pani Iwona Augustyniak stwierdziła, że nie posiada informacji w tej 
sprawie. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 
– druk nr 422/2017 – w zakresie Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego UMŁ, 
głosowało 2 członków Komisji, przeciw — nikt, 2 radnych wstrzymały się od głosu. 

Komisja zaopiniowała więc pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały Rady 
Miejskiej w Łodzi. 

 
Ad. pkt 3: sprawy wniesione i wolne wnioski. 
Nie zgłoszono wniosków. 
Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodnicząca Komisji 
Protokół sporządził 

  Karolina Kępka 
Marek Wasielewski 


