
Posiedzenie nr 46 
Komisja Finansów, Bud żetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
22 grudnia 2016 r. 

 
 

1. Przyjęto protokoły z 41. i 42. posiedzenia Komisji.  

Wynik głosowania : „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

2. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XXXII/852/16 z dnia 6 lipca 2016 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, 
Komisja przeanalizowała wniesione propozycje zbilansowanych poprawek  
do projektu budżetu Miasta Łodzi na 2017 rok. Trzy poprawki oznaczone numerami 
3, 6 i 9 uzyskały pozytywną opinię Komisji, przy czym w przypadku poprawki 
oznaczonej nr 9, z jej treści wyłączono zapisy zawarte w pkt 4, 12 i 13.  

3. Przyjęto Stanowisko Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej 
w Łodzi w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2017 rok oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2017-2040. 

Opinia pozytywna : „za” – 3 głosy „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

4. W sprawach różnych przewodniczący Komisji poinformował o pismach, które 
wpłynęły do Komisji. 

  
 
Osoba odpowiedzialna: Aneta Michalak 
         Data sporządzenia: 23.12.2016 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2017 rok  

oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2040. 

 

 Projekt budżetu Miasta Łodzi na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej  

na lata 2017 – 2040 zostały przygotowane przez Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską  

i przedłożone Radzie Miejskiej w Łodzi w ustawowym terminie do dnia 15 listopada 2016 r.  

 

 Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi  

na posiedzeniach w dniach 22 i 29 listopada, 13 i 22 grudnia 2016 r. dokonała szczegółowej 

analizy przedłożonych projektów uchwał. 

 

 Komisja zapoznała się z opiniami pozostałych komisji Rady Miejskiej, Rad Osiedli 

oraz innych podmiotów. 

Projekt budżetu Miasta Łodzi został ponadto zaprezentowany na sesji Rady Miejskiej  

w dniu 16 listopada 2016 r.  

 

W projekcie budżetu miasta Łodzi na 2017 rok dochody ogółem stanowią 106,2%  

dochodów ogółem budżetu uchwalonego roku 2016 i wynoszą 3.752.570.054 zł.  

W 2017 roku planuje się zwiększenie dochodów w stosunku do analogicznych 

dochodów uchwalonych na rok 2016 w następujących źródłach ich powstawania: 

1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw  

o 3.481.127 zł. 

2. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  

o  62.183.489 zł. 

3. Subwencja ogólna – w części dotyczącej gminy o 9.500.559  zł.  

4. Subwencja ogólna – w części dotyczącej powiatu  o 8.171.640  zł.  

5. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 

o 57.894.546 zł. 

6.   Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 

      gminie o 277.694.879 zł. 

7. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 

      wykonywanych przez powiat  o 3.986.546  zł. 

 



 

Zmniejszenie dochodów bieżących w 2017 roku w stosunku do dochodów tej samej grupy 

uchwalonych na rok 2016 planuje się w następujących źródłach ich powstawania: 

1. Dochody z majątku gminy o 15.975.952 zł 

2. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych 

jednostek organizacyjnych o 15.567.762 zł. 

3.   Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty  

      o  163.300.769 zł. 

4.   Dotacje na zadania własne o 8.991.267 zł 

 

W projekcie budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wydatki bieżące w stosunku do budżetu 

uchwalonego na  rok 2016 zwiększają się o kwotę 353.623.527 zł i wynoszą 3.288.661.109 zł  

zł, stanowią 112,1 % wydatków bieżących budżetu uchwalonego roku 2016. 

W 2017 roku wydatki bieżące wzrastają m.in. w działach: 

1. 600 – Transport i łączność o 24.514.748 zł. 

2. 750 – Administracja publiczna  o 17.469.338 zł. 

3. 801 – Oświata i wychowanie o 12.516.291  zł.  

4. 854  -  Edukacyjna opieka wychowawcza o 7.768.013 zł 

5. 855  -  Rodzina o 495.222.833 zł ( nowy dział)  

6. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 4.463.159 zł.  

 

Wydatki bieżące w budżecie na rok 2017 zmniejszają się m.in. w działach: 

1. 700 – Gospodarka mieszkaniowa o 8.904.390.zł 

2. 851 -  Ochrona zdrowia o 5.197.557 zł 

3. 852 - Pomoc społeczna o 161.217.553 zł. 

4. 900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 13.717.296 zł 

Stan zadłużenia miasta Łodzi z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2017 r. 

prognozowany jest w wysokości 2.899,7 mln zł. 

W roku 2017 planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu 

papierów wartościowych wynosi 180,2 mln zł. Planowane wydatki na obsługę długu wynoszą 

105,0 mln zł. ( poziom planu na 2016 r.).  

 

 

 



Komisja przyjęła następujące propozycje do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok: 

1. zwiększenie kwoty w zadaniu budżetowym 2191641 projektu budżetu na 2017 rok,  

w części dotyczącej akcji promocyjno – edukacyjnej do kwoty 200 000 zł. Suma ta 

miałaby być przeznaczona na proces partycypacji, z naciskiem na edukację 

obywatelską i dyskusję o priorytetach osiedli, a nie na koszty związane z obsługą 

głosowania – co powinno być uwzględnione jako kwota dodatkowa, 

2. uzupełnienie w projekcie budżetu Miasta na 2017 środków na niezbędne renowacje 

nawierzchni boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią w wysokości minimum  

600 000 zł. Brak tych środków spowoduje degradację nawierzchni, a w konsekwencji 

wyłączenie z użytkowania kolejnych obiektów sportowo-rekreacyjnych w Łodzi, 

3. zwiększenie środków o kwotę 880 000 zł z przeznaczeniem na podwyżki w grupie 

pracowników niemerytorycznych domów kultury i placówek upowszechniania 

kultury, 

4. zwiększenie środków o kwotę 2 000 000 zł budżetu z przeznaczeniem  

na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru – „R”, 

5. zwiększenie środków o 5 000 000 zł na pielęgnację drzew w pasach drogowych 

(Zarząd Zieleni Miejskiej), 

6. przeznaczenie 1 500 000 zł na inwentaryzację zieleni wysokiej w pasach drogowych 

(Zarząd Zieleni Miejskiej), 

7. zwiększenie środków o 2 000 000 zł na prace konserwatorskie przy zabytkach 

(Miejski Konserwator Zabytków), 

8. zwiększenie środków o 1 000 000 zł na pielęgnacje zieleni w pasach drogowych 

z przeznaczeniem na obszar rewitalizacji (Zarząd Zieleni Miejskiej), 

9. zwiększenie środków o 6 500 000 zł na „Mia100 Kamienic” (Zarząd Inwestycji 

Miejskich), 

10. przeznaczenie 60 000 zł na publikację i działania informacyjne dotyczące Kodeksu 

Reklamowego (Biuro Architekta Miasta), 

11. przeznaczenie 250 000 zł na konkursy architektoniczne (Biuro Architekta Miasta), 

12. przeznaczenie 118 000 zł na analizy i potrzeby z zakresu wprowadzenia zakazu 

wydawania decyzji o warunkach zabudowy na obszarze rewitalizacji  

i w Specjalnej Strefie Rewitalizacji ( Biuro ds. Rewitalizacji), 



13. zwiększenie środków o kwotę 10 000 zł w zakresie Wydziału Sportu 

z przeznaczeniem na remont obiektów zajmowanych przez Oddział Konny Straży 

Miejskiej, zarówno stajni dla koni jak i budynku administracyjnego w Łódzkim 

Klubie Jeździeckim przy ul. Łagiewnickiej 307/311 w Łodzi, 

14. zwiększenie środków o kwotę 1 200 zł w zakresie Wydziału Sportu z przeznaczeniem  

na opłacenie kosztów technicznych warsztatów strzeleckich organizowanych przez 

Zarząd Główny Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin w Łodzi oraz Zarząd 

Stowarzyszenie Upamiętniania Armii „Łódź” w Łodzi będących częścią 

XIII Mi ędzyszkolnych Zintegrowanych Warsztatów Strzeleckich i Zajęć Patriotyczno 

– obronnych w 78. rocznicę walk oddziałów Armii „Łódź”,  

15. zwiększenie środków o kwotę 50 000 zł w zakresie Wydziału Edukacji 

z przeznaczeniem na remont boiska szkolnego w XXI Liceum Ogólnokształcącym  

im. Bolesława Prusa przy ul. Kopernika 2 w Łodzi,  

16. zwiększenie w ciągu roku środków na rozbudowę infrastruktury rowerowej o kwotę 

7 000 000 zł do łącznej puli 12 000 000 zł. Zwiększenie jest konieczne ze względu na 

zaangażowanie kwoty ponad 3,6 mln zł z budżetu Miasta na rok 2017 na zadania 

zlecone jeszcze w roku 2016, co właściwie uniemożliwia rozpoczęcie nowych zadań 

w roku przyszłym, 

17. zlecenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa w zakresie ruchu pieszych wraz 

z kompleksowym programem modernizacji chodników na osiedlach w kwocie 

1 000 000 zł na każdą dzielnicę – łącznie 5 000 000 zł, 

18. zagwarantowanie w budżecie miasta na 2017 rok środków finansowych w wysokości 

700 000 zł na projekt i przebudowę ulicy Jaskrowej oraz w wysokości 800 000 zł  

na projekt i przebudowę ulicy Jodłowej, 

19. wpisanie do budżetu na 2017 rok zadania polegającego na budowie kanalizacji 

deszczowej i modernizacji pasa drogowego na ul. Mierzejowej na łączną kwotę  

ok. 7 600 000 zł, 

20. wprowadzenie do projektu budżetu na 2017 rok kwoty 700 000 zł na remont  

i modernizację budynku bursy szkolnej mieszczącej się przy ul. Rodakowskiego 16, 

21. zwiększa się w § 7 deficyt Miasta Łodzi do kwoty 171 656 011 zł oraz zwiększa się  

w § 7 ust 3 wolne środki jako nadwyżkę pieniężną na rachunku bieżącym budżetu  

do kwoty 65 698 022 zł.   

 

 



Jednocześnie Komisja rekomenduje Prezydentowi Miasta uwzględnienie w trakcie roku 

budżetowego 2017 następujących wniosków: 

1. rozpoczęcie prac nad pozyskaniem środków na modernizację torowisk w ul. Wojska 

Polskiego oraz ul. Aleksandrowskiej,  

2. zagwarantowanie finansowania dla zadania darmowego dostępu do Wi Fi w pojazdach 

komunikacji miejskiej po roku 2017. Jak pokazują statystki usługa ta cieszy się dużym 

i rosnącym zainteresowaniem mieszkańców. W roku 2016 liczba unikalnych 

użytkowników przekroczyła już 130 tysięcy osób,  

3. wskazanie na konieczność zarezerwowania w roku 2017 środków niezbędnych  

do dostosowania infrastruktury miejskiej do nowego planu Transportowego, 

4. zabezpieczenie w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok środków na wydatki 

inwestycyjne dla Centrum Informacji Turystycznej z przeznaczeniem  

na przystosowanie planowanej, nowej siedziby przy ul. Piotrkowskiej 27 i nowego 

punktu informacji turystycznej na Dworcu Łódź-Fabryczna,  

5. zagwarantowanie środków na modernizację ul. Liściastej na lata 2018-2020, 

w związku z planowanym odbiorem dokumentacji projektowej na przebudowę tej 

ulicy do dnia 28 kwietnia 2017 roku,  

6. umieszczenie w WPF środków określonych przez dyrektora Zarządu Inwestycji 

Miejskich z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej, zlecenie 

odpowiednich analiz oraz realizację inwestycji – przejścia podziemnego i przejazdu 

dla rowerów pod torami kolejowymi przecinającymi ulicę Widzewską, 

7. umieszczenie w trybie nadzwyczajnym w budżecie miasta na 2017 rok zadania  

pn. „Przebudowa ulicy Szeregowej z odwodnieniem”, 

8. uwzględnienie remontu i modernizacji ulicy Podchorążych na odcinku  

od ulicy Legnickiej do Rzeki Jasień wraz z budową sieci kanalizacyjnej,  

9. przystąpienie do prac projektowych budowy drogi łączącej osiedla Teofilów i Retkinia 

stanowiącej przedłużenie ulicy Kaczeńcowej, 

10. uwzględnienie w projekcie budżetu na 2017 rok następujących zadań: 

• w ramach programu „Pro100 chodnikami” realizowanego przez ZDiT, zadań 

remontowych z terenu osiedla – zgodnie z uchwałą Nr 98/22/16 RO Karolew 

Retkinia – Wschód – załącznik nr 1, 

• w ramach zadań realizowanych przez ZDiT, zadań remontowych z terenu osiedla  

– zgodnie z uchwałą Nr 99/22/16 RO Karolew Retkinia – Wschód – załącznik nr 2, 



• w ramach zadań własnych realizowanych przez ZDiT oraz ZIM, zadań 

inwestycyjnych z terenu osiedla zgodnie z uchwałą Nr 100/22/16 RO Karolew 

Retkinia – Wschód – załącznik nr 3, 

• w ramach zadań własnych realizowanych przez ZIM, zadania inwestycyjnego  

pn. „Przebudowa ulicy Wróblewskiego na odcinku od ulicy Bratysławskiej  

do al. Bandurskiego” - zgodnie z uchwałą Nr 101/22/16 RO Karolew Retkinia  

– Wschód – załącznik nr 4, 

11. zwiększenie środków na funkcjonowanie schronisk i świetlic dla osób bezdomnych, 

12. zabezpieczenie w budżecie na 2017 rok dodatkowych środków finansowych na wzrost 

wynagrodzeń w Domach Pomocy Społecznej w kwocie po 300 zł brutto na etat do 

płacy zasadniczej od stycznia 2017 r., a następnie zwiększając tę kwotę w latach 

następnych, aby wyrównać ewidentne dysproporcje pomiędzy pensjami w MOPS  

a DPS – ami,  

13. ujęcie w planach inwestycyjnych na 2017 rok przebudowy tej ulicy Treflowej nr 1-20 

na odcinku pomiędzy ul. Ekonomiczną a ul. Amatorską,  

14. zabezpieczenie w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok odpowiednich nakładów na 

oświatę; uwzględnienie środków na wzrost dodatków motywacyjnych dla 

pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez Miasto do poziomu co najmniej 160 zł na etat kalkulacyjny. Ponadto 

zabezpieczenie odpowiednich środków na poziomie co najmniej 8 % osobowego 

funduszu płac, na regulację wynagrodzeń dla pracowników merytorycznych oraz 

pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w centrach administracyjnych  

i domach dziecka, dla których organem prowadzącym jest Miast Łódź, 

15. uwzględnienie środków z przeznaczeniem na polepszenie warunków finansowych 

rodzin zastępczych, 

16. wprowadzenie do budżetu Miasta na 2017 rok środków finansowych, niezbędnych do 

przygotowania i złożenia wniosku w sprawie tramwaju aglomeracyjnego 

(metropolitalnego) na linii „46” relacji Łódź – Ozorków, przez wszystkich 

uczestników Porozumienia Międzygminnego z 26 marca 2012 r. w sprawie 

międzygminnej komunikacji tramwajowej,  

17. uwzględnienie środków na budowę oświetlenia w ul. Szancera i Wilgotnej, 

18. uwzględnienie środków na odwodnienie ulicy Taborowej, 

19. uwzględnienie środków na budowę chodnika na ul. Feliksińskiej, odwodnienie  

ul. Gajcego na odcinku od torów w stronę ul. Rataja, odprowadzenie wody  



w ul. Ziarnistej na wysokości Przedszkola Miejskiego Nr 230 oraz odwodnienie  

w ul. Kronikarskiej ciąg dalszy w stronę torów.   

 

Co więcej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XXXII/852/16 z dnia 6 lipca 2016 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Komisja 

przeanalizowała wniesione propozycje zbilansowanych poprawek do projektu budżetu Miasta 

Łodzi na 2017 rok. Trzy poprawki oznaczone numerami 3, 6 i 9 uzyskały pozytywną opinię 

Komisji, przy czym w przypadku poprawki oznaczonej nr 9, z jej treści wyłączono zapisy 

zawarte w pkt 4, 12 i 13.  

Pozytywnie zaopiniowane poprawki stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Stanowiska 

Komisji.  

 

Ponadto do Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej wpłynęły stanowiska 

poszczególnych Rad Osiedli. Opinie jednostek pomocniczych Miasta Łodzi stanowią 

załącznik nr 2 do niniejszego stanowiska Komisji. 

Do Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej wpłynęły następujące stanowiska 

innych komisji Rady: 

 

Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie: 

• Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki 

Opinia pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy, 

•••• Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą 

Opinia pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” – 1 głos, 

•••• Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 

Opinia pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 2 głosy, 

•••• Centrum Informacji Turystycznej 

Opinia pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy, 

•••• Łódzkiego Centrum Wydarzeń 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się” – 1 głos, 

•••• Wydziału ds. Zarządzania Projektami 

Opinia pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów, 

••••  Wydziału Kultury 



Opinia pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

 Jednocześnie Komisja podjęła stanowisko, w którym zwraca się z prośbą do Pani 
Prezydent o zabezpieczenie w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok środków na wydatki 
inwestycyjne dla Centrum Informacji Turystycznej z przeznaczeniem na przystosowanie 
planowanej, nowej siedziby przy ul. Piotrkowskiej 27 i nowego punktu informacji 
turystycznej na Dworcu Łódź-Fabryczna.  

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 – druk nr 325/2016 w zakresie: 

•••• Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów, 

•••• Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 

Opinia pozytywna: za” – 7 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów, 

•••• Wydziału ds. Zarządzania Projektami 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

 

Komisja Statutowa 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi 
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie: 

i.Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego  

Opinia pozytywna: za” – 3 głosy „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów, 

ii.Wydziału Prawnego 

Opinia pozytywna: za” – 3 głosy „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów, 

2. Komisja jednogłośnie postanowiła odstąpić od opiniowania projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040  
– druk nr 325/2016. 

 

Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego  

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016. 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 0 głosów,  
z zastrzeżeniem w postaci następującego stanowiska:  

Komisja postuluje o zwiększenie kwoty w zadaniu budżetowym 2191641 projektu 
budżetu na 2017 rok, w części dotyczącej akcji promocyjno – edukacyjnej do kwoty 
200 000 zł. Suma ta miałaby być przeznaczona na proces partycypacji, z naciskiem  
na edukację obywatelską i dyskusję o priorytetach osiedli, a nie na koszty związane  
z obsługą głosowania – co powinno być uwzględnione jako kwota dodatkowa.  

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016. 



Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos. 

 

Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie: 

i. Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (rolnictwo); 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

ii.  Oddziału Nadzoru Właścicielskiego; 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”– 0 głosów. 

iii.  Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą; 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujący się”– 1 głos. 

iv. Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej; 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

v. Biura Strategii Miasta; 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujący się” – 1 głos. 

vi. Wydziału Dysponowania Mieniem; 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujący się”– 1 głos. 

vii.  Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości; 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujący się”– 1 głos. 

viii.  Biura Zasobu Skarbu Państwa 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016. 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów,„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

 

Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie: 

•••• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

•••• Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 

•••• Centrum Świadczeń Socjalnych 

•••• Miejskiego Zespołu Żłobków 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016 w zakresie:  



•••• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

•••• Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 

•••• Centrum Świadczeń Socjalnych 

•••• Miejskiego Zespołu Żłobków 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

 

Komisja Ładu Społeczno – Prawnego 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie: 

• Straży Miejskiej; 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 0 głosów, 

• Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa; 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 0 głosów 

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016. 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

 

Komisja Edukacji  

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie: 

• Wydziału Edukacji; 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 1 głos 

• Wydziału Gospodarki Komunalnej; 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 1 głos 

• Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych; 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujący się” – 1 głos. 

• Wydziału Sportu; 

Opinia pozytywna:„za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”– 0 głosów. 

Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta Łodzi o uzupełnienie w projekcie budżetu Miasta 
na 2017 środków na niezbędne renowacje nawierzchni boisk piłkarskich ze sztuczną 
nawierzchnią w wysokości minimum 600 000 zł. Brak tych środków spowoduje degradację 
nawierzchni, a w konsekwencji wyłączenie z użytkowania kolejnych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych w Łodzi.  

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016. 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2 głosy. 



 
 
Komisja Kultury  
 
1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  

na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie: 

•••• Wydziału Kultury 

Opinia pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”– 0 głosów. 

Komisja zgłosiła poprawkę dotyczącą potrzeby zwiększenia o kwotę 880 000 zł 
przeznaczoną na podwyżki w grupie pracowników niemerytorycznych domów kultury  
i placówek upowszechniania kultury. 

•••• EC-1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi 

Opinia pozytywna:„za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”– 0 głosów. 

•••• Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki 

Opinia pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”– 0 głosów. 

•••• Łódzkiego Centrum Wydarzeń 

Opinia pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się”– 0 głosów. 

•••• Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 

Opinia pozytywna:„za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”– 0 głosów. 

Komisja zgłosiła poprawkę dotyczącą potrzeby zwiększenia o kwotę 2 000 000 zł budżetu 
z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru – „R”. 

•••• Biura Architekta Miasta 

Opinia pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się – 0 głosów. 

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016 w zakresie: 

•••• Wydziału Kultury 

•••• EC-1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi 

•••• Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki 

•••• Łódzkiego Centrum Wydarzeń 

•••• Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków 

•••• Biura Architekta Miasta 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos. 

 

Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie dochodów i wydatków: 

•••• Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 



Opinia negatywna: „za” – 2 głosy, „przeciw” – 5 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów, 

•••• Zarządu Inwestycji Miejskich 

Opinia negatywna: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymujących się” – 1 głos, 

•••• Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Opinia negatywna:„za” – 0 głosów, „przeciw” – 5 głosów, „wstrzymujących się”– 0 głosów, 

•••• Zarządu Zieleni Miejskiej  

Opinia negatywna:„za” – 0 głosów, „przeciw” – 5 głosów, „wstrzymujących się”– 0 głosów, 

•••• Zarządu Dróg i Transportu 

Opinia negatywna:„za” – 0 głosów, „przeciw” – 5 głosów, „wstrzymujących się”– 0 głosów, 

Komisja postanowiła wprowadzić do ww. projektu uchwały następujące poprawki: 

•••• 5 000 000 zł na zwiększenie środków na pielęgnację drzew w pasach drogowych 
(Zarząd Zieleni Miejskiej), 

•••• przeznaczenie 1 500 000 zł na inwentaryzację zieleni wysokiej w pasach 
drogowych (Zarząd Zieleni Miejskiej). 

 
2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016 w zakresie: 

Opinia negatywna:„za” – 0 głosów, „przeciw” – 5 głosów, „wstrzymujących się”– 0 głosów. 

 

Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta 

1. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na 2017 rok – druk nr 324/2016 pod warunkiem wprowadzenia następujących 
poprawek: 

•••• zwiększenie środków o 2 000 000 zł na prace konserwatorskie przy zabytkach 
(Miejski Konserwator Zabytków), 

•••• zwiększenie środków o 1 000 000 zł na pielęgnacje zieleni w pasach drogowych 
z przeznaczeniem na obszar rewitalizacji (Zarząd Zieleni Miejskiej), 

•••• zwiększenie środków o 6 500 000 zł na „Mia100 Kamienic” (Zarząd Inwestycji 
Miejskich), 

•••• przeznaczenie 60 000 zł na publikację i działania informacyjne dotyczące Kodeksu 
Reklamowego (Biuro Architekta Miasta), 

•••• przeznaczenie 250 000 zł na konkursy architektoniczne (Biuro Architekta Miasta), 

•••• przeznaczenie 118 000 zł na analizy i potrzeby z zakresu wprowadzenia zakazu 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy na obszarze rewitalizacji  
i w Specjalnej Strefie Rewitalizacji ( Biuro ds. Rewitalizacji). 

 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 4 głosy. 



2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016. 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 4 głosy. 

 

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie dochodów i wydatków: 

• Biura Gospodarki Mieszkaniowej 

Opinia pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos, 

• Zarządu Lokali Miejskich 

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy, 

• Wydziału Gospodarki Komunalnej 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów, 

• Zarządu Dróg i Transportu 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów, 

• Zarządu Inwestycji Miejskich  

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy. 

 

W zakresie całości budżetu Miasta Łodzi na 2017 opinia Komisji była pozytywna:  
„za” – 5 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016 w zakresie dochodów  
i wydatków: 

• Biura Gospodarki Mieszkaniowej 

• Zarządu Lokali Miejskich 

• Wydziału Gospodarki Komunalnej 

• Zarządu Dróg i Transportu 

• Zarządu Inwestycji Miejskich  

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

 

Komisja Inwentaryzacyjna 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie dochodów i wydatków: 

•••• Wydziału Dysponowania Mieniem 

Brak opinii: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2 głosy. 

•••• Łódzkiego Ośrodka Geodezji 



Brak opinii: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2 głosy. 

W zakresie całości budżetu Miasta Łodzi na 2017 opinia Komisji była negatywna:  
„za” – 0 głosów, „przeciw” – 2 głosy, „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Negatywne stanowisko Komisja uzasadniła brakiem informacji o zwiększeniu zatrudnienia 
w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w tym zapewnienia w nim 
stałej pracy dla historyków i archiwistów. Ponadto zmniejszono zatrudnienie w Oddziale 
Inwentaryzacji, który jest odpowiedzialny za nabycie mienia na rzecz gminy, a dochody  
z tytułu jego posiadania stanowią niewątpliwie jeden z najważniejszych składników 
budżetu miasta. 

2. Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016. 

Brak opinii: „za” – 0 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2 głosy. 

 

Komisja Sportu i Rekreacji 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie: 

• Wydziału Sportu 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy, 

Komisja uznaje potrzebę zwiększenia o kwotę 10 000 zł w zakresie Wydziału Sportu 
z przeznaczeniem na remont obiektów zajmowanych przez Oddział Konny Straży 
Miejskiej, zarówno stajni dla koni jak i budynku administracyjnego w Łódzkim Klubie 
Jeździeckim przy ul. Łagiewnickiej 307/311 w Łodzi .  

Komisja uznaje potrzebę zwiększenia o kwotę 1 200 zł w zakresie Wydziału Sportu 
z przeznaczeniem na opłacenie kosztów technicznych warsztatów strzeleckich 
organizowanych przez Zarząd Główny Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin 
w Łodzi oraz Zarząd Stowarzyszenie Upamiętniania Armii „Łódź” w Łodzi będących 
częścią XIII Mi ędzyszkolnych Zintegrowanych Warsztatów Strzeleckich i Zajęć 
Patriotyczno – obronnych w 78. rocznicę walk oddziałów Armii „Łódź”.  

• Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy, 

• Wydziału Edukacji 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy, 

Komisja uznaje potrzebę zwiększenia o kwotę 50 000 zł w zakresie Wydziału Edukacji 
z przeznaczeniem na remont boiska szkolnego w XXI Liceum Ogólnokształcącym  
im. Bolesława Prusa przy ul. Kopernika 2 w Łodzi.  

Komisja popiera stanowisko z dnia 22 listopada 2016 r., w którym Komisja Edukacji 
wnioskuje do Prezydenta Miasta Łodzi „o uzupełnienie w projekcie budżetu Miasta  
na 2017 środków na niezbędne renowacje nawierzchni boisk piłkarskich ze sztuczną 
nawierzchnią w wysokości minimum 600 000 zł.”. Komisja Sportu i Rekreacji popiera 



opinię, że brak tych środków spowoduje degradację nawierzchni, a w konsekwencji 
wyłączenie z użytkowania kolejnych obiektów sportowo-rekreacyjnych w naszym 
mieście.  

• Zarządu Dróg i Transportu 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy, 

• Zarządu Inwestycji Miejskich  

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy, 

• Zarządu Zieleni Miejskiej 

Opinia pozytywna: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy, 

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016 w zakresie: 

• Wydziału Sportu 

• Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

• Wydziału Edukacji 

• Zarządu Dróg i Transportu 

• Zarządu Inwestycji Miejskich  

• Zarządu Zieleni Miejskiej 

Opinia pozytywna: „za” – 6 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się” – 3 głosy. 

 

Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 1 głos, „wstrzymujących się” – 0 głosów, 

2. Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016. 

 

Komisja Nagród i Odznaczeń 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Opinia pozytywna:„za” –10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”–0 głosów, 

2. Komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016 w zakresie 
merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Opinia pozytywna:„za” –10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”–0 głosów, 

 

Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa i Architektury  



1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016: 

a. w zakresie dochodów realizowanych przez:  

• Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości  

Opinia pozytywna: „za” – 2 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 2 głosy, 

• Wydział Dysponowania Mieniem 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos, 

b. w zakresie wydatków bieżących i majątkowych realizowanych przez: 

• Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości  

Opinia pozytywna:„za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”– 0 głosów, 

• Wydział Dysponowania Mieniem 

Opinia pozytywna: „za” – 1 głos, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 4 głosy, 

• Miejską Pracownię Urbanistyczną  

Opinia pozytywna:„za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”– 0 głosów, 

• Biuro Architekta Miasta 

Opinia pozytywna:„za” – 6 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”– 0 głosów, 

• Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków  

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy, 

Komisja przyjęła wniosek, w którym uznaje potrzebę zwiększenia o kwotę 2 000 000 zł 
budżetu w zakresie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków z przeznaczeniem  
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych  
przy zabytkach wpisanych do rejestru – „R”.  

• Biuro ds. Rewitalizacji  

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy, 

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016 w zakresie: 

• Wydziału Dysponowania Mieniem 

• Miejskiej Pracowni Urbanistycznej  

• Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  

• Biura ds. Rewitalizacji  

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy, 

 

Doraźna Komisja ds. Transportu 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi  
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 4 głosy, 



2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040 - druk nr 325/2016 w zakresie 
merytorycznych zainteresowań Komisji. 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 4 głosy. 

W wyniku dyskusji Komisja przyjęła 7 wniosków do projektu budżetu miasta Łodzi na 2017 
rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2040: 

• zwiększenie w ciągu roku środków na rozbudowę infrastruktury rowerowej o kwotę 
7 000 000 zł do łącznej puli 12 000 000 zł. Zwiększenie jest konieczne ze względu na 
zaangażowanie kwoty ponad 3,6 mln zł z budżetu Miasta na rok 2017 na zadania 
zlecone jeszcze w roku 2016, co właściwie uniemożliwia rozpoczęcie nowych zadań 
w roku przyszłym, 

• rozpoczęcie prac nad pozyskaniem środków na modernizację torowisk w ul. Wojska 
Polskiego oraz ul. Aleksandrowskiej. Komisja zwraca uwagę, iż ze względu na 
wysokość koniecznych do poniesienia wydatków na powyższe zadania, należy 
położyć nacisk na pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,  

• zagwarantowanie środków na modernizację ul. Liściastej na lata 2018-2020, 
w związku z planowanym odbiorem dokumentacji projektowej na przebudowę tej 
ulicy do dnia 28 kwietnia 2017 roku,  

• zlecenie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa w zakresie ruchu pieszych wraz 
z kompleksowym programem modernizacji chodników na osiedlach w kwocie 
1 000 000 zł na każdą dzielnicę – łącznie 5 000 000 zł, 

• zagwarantowanie finansowania dla zadania darmowego dostępu do Wi Fi w pojazdach 
komunikacji miejskiej po roku 2017. Jak pokazują statystki usługa ta cieszy się dużym 
i rosnącym zainteresowaniem mieszkańców. W roku 2016 liczba unikalnych 
użytkowników przekroczyła już 130 tysięcy osób,  

• w związku z planowaną na rok 2017 modernizacją ulicy Moskule, Komisja zwraca 
uwagę na konieczność takiego przygotowania postępowania przetargowego, aby prace 
objęły całość tej ulicy – łącznie z fragmentem, który nie został wskazany 
w zwycięskim wniosku do Budżetu Obywatelskiego oraz w ramach konkursu dla 
jednostek pomocniczych Miasta,  

• wskazanie na konieczność zarezerwowania w roku 2017 środków niezbędnych  
do dostosowania infrastruktury miejskiej do nowego planu Transportowego. 

 

Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej rekomenduje Pani Prezydent 

zmniejszenie przychodów z pożyczek i kredytów wolnymi środkami pochodzącymi  

z 2016 r.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe, w dniu 22 grudnia 2016 r. Komisja Finansów, Budżetu  

i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 

miasta Łodzi na 2016 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej  



na lata 2017 – 2040 stosunkiem głosów  3 „za”, 2„przeciw” i  brakiem„wstrzymuj ących 

się”. 

Niniejsze stanowisko nie uwzględnia zapisów zawartych w autopoprawce do projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz  

w autopoprawce do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040. 

 

 

 


