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Protokół Nr 71/V/2018 
 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Łodzi, 
z dnia 10 maja 2018 r. 

 
 
 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
 

stan Komisji   - 11 radnych 
 
obecnych   -   9 radnych 
 
nieobecnych   -   2 radnych   
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 
 
 

Przewodniczący Komisji radny p. Łukasz Magin. 
 
 

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 
1. Opinie Komisji Rady Miejskiej w Łodzi dotyczące Sprawozdania z wykonania budżetu 

miasta Łodzi za rok 2017. 

2. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2017 – 31.12.2017 r. – druk  nr 
98/2018. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu rozpatrzenia 
skargi nr 4 z 2018 r. 

4. Sprawy różne i wniesione. 

 
 

IV.  Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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Przewodniczący Komisji p. Łukasz Magin powitał radnych, zaproszonych gości i po 
stwierdzeniu quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) 
otworzył posiedzenie Komisji.  
 
Przewodniczący zaproponował rozszerzyć porządek posiedzenia o zapoznanie się 
z wydatkami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
Zmieniony porządek posiedzenia:  

1. Zapoznanie się z wydatkami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. 

2. Opinie Komisji Rady Miejskiej w Łodzi dotyczące Sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Łodzi za rok 2017. 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2017 – 31.12.2017 r. – 
druk nr 98/2018. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu rozpatrzenia 
skargi nr 4 z 2018 r. 

5. Sprawy różne i wniesione. 

 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła porządek posiedzenia. 
 

Ad pkt 1. Zapoznanie się z wydatkami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa. Jerzy 
Wołosiewicz: „Budżet Wydziału po zmianach zamyka się kwotą 1 752 805 zł. Wydatki 
bieżące Wydziału (str.272) stanowiły 1 128 805 zł, wydatki majątkowe 624 000 zł. 
Wykonanie całościowe budżetu jest na poziomie 97%. Kwoty, które złożyły się na 3% 
niewykonania to jest 20 000 zł przeznaczona na wypłaty dla żołnierzy rezerwy. Są to środki 
refundowane z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i one zostają w kwocie 20 000 zł na rok 
następny, dlatego ta pozycja jest niewykonywania, drugą kwota- 21 000 zł, to są trudne do 
przewidzenia ze względu na specyfikę działań Wydziału wydatki związane m.in. 
z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, obroną ludności, np. usuwanie awarii, anomalii 
pogodowej, podstawianie autobusów dla ewakuowanych osób, wydatki, na które nie możemy 
z góry przewidzieć kwoty. W ramach wydatków bieżących budżet Wydziału – czyli: obrona 
cywilna, zarządzanie kryzysowe, poprawa bezpieczeństwa – stanowiła kwota 144 741 zł, 
natomiast zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP – kwota 730 950 zł, wydatki 
zostały zrealizowane w 99%. Z wydatków bieżących pozostałe środki pochodzące z Rad 
Osiedli w kwocie 10 114 zł zostały zrealizowane w 100%, dotacja dla Komendy Miejskiej 
Policji w kwocie 218 000 zł zrealizowana w 100% oraz pomoc finansowa dla gminy Czersk 
na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnice w kwocie 25 000 zł zrealizowane w 
100%.  

W ramach wydatków majątkowych (str. 418) znalazła się kwota 120 000 zł, natomiast jest to 
w ramach kwoty, która nie wygasa z upływem roku budżetowego, kwota przeznaczona na 
projekt rozbudowy i modernizacji systemu alarmowego miasta. Projekt miał być 
zrealizowany w 2017 r., ale kwota przeszła na 2018 r. w ramach wydatków niewygasających. 
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W wydatkach majątkowych środki dla OSP, w ramach tzw. algorytmu Budżetu 
Obywatelskiego, dotacji z Województwa Łódzkiego z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 
154 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 149 075 zł, były to kwoty przeznaczone na zakup 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego, na wymiany bramy garażowej, środki z Urzędu 
Marszałkowskiego na zakup sprzętu komputerowego dla Grupy Ratownictwa 
Specjalistycznego oraz 40 000 zł na wyposażenie w monitoring i system selektywnego 
powiadamiania na nowo wybudowanej strażnicy OSP Laskowice. W ramach tych wydatków 
była dotacja dla Komendy Miejskiej Policji na zakup 10 oznakowanych służbowych 
samochodów osobowych Opel Astra w kwocie 350 000 zł.  

Zadania zlecone (str. 493) wyniosły 39 585 zł, zadań majątkowych brak. Są to kwoty na akcje 
kurierską oraz na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie 
powiatu w pełni refundowane przez Urząd Wojewódzki. W dziale Bezpieczeństwo publiczne 
ochrona przeciwpożarowa na obronę cywilną kwota 8 000 zł była przeznaczona na m.in. 
zakup filtrów do uzdatniania wody na potrzeby obrony cywilnej. 

Wydatki – zadania na podstawie porozumień (str. 529) bieżące wyniosły 54 843 zł, cała ta 
kwota została przeznaczona na kwalifikacje wojskową, na wypłaty dla członków 
Powiatowych Komisji Lekarskich oraz na zlecone specjalistyczne badania lekarskie osób 
kwalifikowanych. Dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś 
pytania, proszę bardzo.” 

Pytań nie zgłoszono. 

 
Ad pkt 2. Opinie Komisji Rady Miejskiej w Łodzi dot yczące Sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Łodzi za rok 2017. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Opinie wpłynęły do Komisji, 
są w większości pozytywne za wyjątkiem Komisji Inwentaryzacyjnej, która zaopiniowała 
wykonanie budżetu w zakresie swoich kompetencji negatywnie, natomiast Doraźna Komisja 
ds. Transportu ze względu na remis w głosowaniu nie wydała opinii. Czy do tego punktu są 
pytania? Dziękuję.” 

Opinie Komisji stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad pkt 3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 1.01.2017 – 31.12.2017 r. – 
druk nr 98/2018. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1712.10.2.2018) 

Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości p. Anna Czekała: „Równolegle ze sprawozdaniem ze 
wykonania budżetu Miasta została Państwu przedstawiona informacja o stanie mienia 
komunalnego. Informacja przygotowywana jest w oparciu o art. z ustawy o finansach 
publicznych i zgodnie z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych powinna ona 
zawierać dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw 
własności, dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności 
ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach 
w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, o zmianach w stanie mienia komunalnego, 
o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 
oraz wykonywania posiadania, oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na 
stan mienia komunalnego. Wychodząc z tego zapisu w zestawieniach zarówno 
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tabelarycznych, jak i części opisowej zostały Państwu zaprezentowane te dane. 
W zestawieniach tabelarycznych zostały zaplanowane dane dotyczące mienia, czyli tzw. 
grupy „zero”, jeżeli chodzi o układ bilansowy. W pierwszej części zaprezentowane zostały 
dane w układzie ogólnym, jest to majątek miasta w prezentacji w układzie podmiotowym 
i w układzie dynamicznym, to znaczy w porównaniu 31 grudnia do 1 stycznia 2017 r. 
odczytam, że na dzień 31 grudnia wartość majątku Miasta brutto wyniosła 26 093 293 485 zł 
i w stosunku do początku roku uległa zwiększeniu o kwotę 5 128 059 667 zł (netto), 
są to odpowiednio kwoty 22 056 994 627 zł i wzrost na poziomie 4 713 069 547 zł. W te 
części ogólnej została Państwu w załączniku nr 11 zaprezentowana informacja dotycząca 
gruntów komunalnych nieujętych w ewidencji księgowej i zmiany ich wartości 31.12 – 01.01. 
i tak jak informowaliśmy na poprzednich komisjach jest istotny wzrost w stosunku do 
początku roku wynikający z metody szacowania tych gruntów w każdym roku, w oparciu 
o transakcje odbywające się na rynku i tutaj w ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost i ten 
wzrost (brutto) majątku w kwocie ponad 4 000 000 000 zł wynika z przyjęcia tych wartości 
oszacowania dla potrzeb gruntów. W dalszej części opracowania jest również pokazana 
informacja dotycząca placówek służby zdrowia, w jakiej wysokości tym placówką organ 
założycielski, który sprawuje kontrolę nad majątkiem przekazał. Jeżeli chodzi o wartość 
przekazanego majątku to jest kwota 178 636 447 zł. Jeżeli chodzi o przeliczenie wartości 
majątku miasta na jednego mieszkańca to w roku 2017 te cyfry ukształtowały się 
w następujący sposób; wartości brutto jest 37 609 041 zł, wartości netto 31 791,71 zł. 
W załącznikach nr 4a i 4b (str. 12 i 13) tutaj zostało zaprezentowane Państwu zestawienie 
zbiorcze zmian stanu głównych składników aktywów trwałych, czyli ich wartość początkowa. 
Następnie zostały zaprezentowane zwiększenia w tym majątku, jak również zmniejszenia 
i jego wartość na dzień 31 grudnia to jest ta kwota, o której mówiłam na początku, jak 
również umorzenie. W dalszym ciągu mamy prezentację w układzie tych grup 
podmiotowych, a mianowicie: placówki oświatowe, placówki opieki społecznej i pozostałe 
jednostki budżetowe. Każda z tych grup w zależności od zakresu merytorycznego była 
omawiana na poszczególnych komisjach. Dziękuję.” 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Łukasz Magin: „Dziękuję. Czy są pytania?” 

Wobec braku pytań prowadzący podziękował Dyrektorowi Wydziału Księgowości. 

 
Ad pkt 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie terminu 
rozpatrzenia skargi nr 4 z 2018 r. 

(Sprawa znajduje się pod nr DPr-BRM-II.1510.10.4.2018). 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie terminu rozpatrzenia skargi nr 4 z 2018 r.- druk BRM nr 86/2018: 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  projekt przyjęła. 

 
 
Ad pkt 5. Sprawy różne i wniesione. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że za pośrednictwem Przewodniczącego Rady 
Miejskiej wpłynęło wystąpienie Skarżącego, którego skargę na działanie Komisji Planu 
Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury rozpatrywała Komisja Rewizyjna. 
W przekazanym mailu – Skarżący zwraca uwagę, że odpowiedź w znacznej części jest nie na 
temat, ponieważ pominięto zasadniczą sprawę odrzucenia jednej uwagi, kiedy jednocześnie w 
tożsamej sprawie uwaga została przez Komisję Planu przyjęta. Dwie takie same sprawy 
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potraktowano nierówno i Rada Miasta nie chciała tego wyjaśnić, ani nawet nie próbowała 
tego wyjaśnić. Rozumiem, że uznajemy tą skargę już za rozstrzygniętą. Jeżeli chodzi 
o merytoryczną część Komisja się tym nie zajmowała zostawiając to wyłącznie Komisji 
Planu.  

Radny p. Mateusz Walasek: „Te sprawy aczkolwiek podobne to nie były tożsame.” 

 

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 16 maja br. o godz. 8:45.  

Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 
Przewodniczący Komisji p. Łukasz Magin podziękował za udział w obradach i zamknął 
posiedzenie Komisji. 
 
 
 

Protokół  sporządziła:  

 

Sylwia Woźniak-Taczała      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

       Łukasz Magin 

 


