
Posiedzenie nr 12 
Komisja Finansów, Bud żetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
28 kwietnia 2015 r. 

 
 

1. Przyjęto protokoły z 9. i 10. posiedzenia Komisji. 

Wynik głosowania : „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

2. Członkowie Komisji omówili Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi 
za 2014 rok w zakresie wydatków następujących wydziałów: 

•••• Biura ds. Inwestycji 

•••• Biura Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 

•••• Biura Nadzoru Właścicielskiego 

•••• Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 

•••• Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi  

•••• Łódzkiego Ośrodka Geodezji  

•••• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

•••• Straży Miejskiej  

•••• Wydziału Budynków i Lokali  

•••• Wydziału Budżetu  

•••• Wydziału Edukacji  

•••• Wydziału Gospodarki Komunalnej  

•••• Wydziału Informatyki  

•••• Wydziału Kultury  

•••• Wydziału Majątku Miasta  

•••• Wydziału Praw do Nieruchomości  

•••• Wydziału Sportu 

•••• Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  

•••• Zarządu Dróg i Transportu 

•••• Zarządu Zieleni Miejskiej  

Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta 
Łodzi za 2014 rok – druk nr 90/2015. 

Wynik głosowania : „za” – 6 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się”  
– 1 głos. 

 



3. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 109/2015 wraz z autopoprawkami.  

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

4. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040  
– druk nr 110/2015 wraz z autopoprawkami.  

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

5. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2015 roku 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach 
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta 
Łodzi – druk nr 99/2015 . 

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

Pod warunkiem wprowadzenia następującej zmiany: 

W załączniku do uchwały proponuje si ę wprowadzi ć nast ępującą zmianę: 

• kwotę 90 000 zł, przewidzianą dla Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów  
na remont dawnego Dworca Tramwajów Podmiejskich przy ul. Północnej 
przekazuje się w całości dla Fundacji na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola 
Scheiblera z przeznaczeniem na remont Kaplicy Karola Scheiblera  
na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Ogrodowej 43. Przesunięcie tej kwoty 
spowoduje zwiększenie dotacji do kwoty 360 000 zł. 

Poprawk ę przyj ęto następującym stosunkiem głosów: „za” – 5 głosów, „przeciw”  
– 2 głosy, „wstrzymujących się”– 3 głosy. 

6. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest Miasta Łódź – druk nr 106/2015.  

Opinia pozytywna : „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

7. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi  
– druk nr 102/2015.  

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

8. W sprawach różnych wiceprzewodniczący Komisji poinformował o terminie 
kolejnego posiedzenia.  

 
Osoba odpowiedzialna: Aneta Michalak 
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