
DPr-BRM-II.0012.1.21.2016 

 Protokół nr 47/XII/2016 
 

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

    z dnia 27 grudnia 2016 r. 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM 
stan - 8 
obecnych – 8 

 
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. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na rok 2017 – druk nr 342/2016.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok –  druk nr 351/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040  
– druk nr 352/2016. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta 
Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego  
– druk nr 353/2016. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 346/2016. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania  
i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku  
od towarów i usług, Łódzkiemu Zakładowi Usług Komunalnych – druk nr 349/2016. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminów  
i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych 
dokonywanych przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych oraz sposobu i terminów 
rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu miasta Łodzi  
– druk nr 350/2016. 
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8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 
nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania  
w użytkowanie – druk nr 348/2016. 

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia. 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył posiedzenie. Przewodniczący 
przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym w zaproszeniach  
na posiedzenie. Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował wprowadzenie w punkcie 
8a porządku posiedzenia Komisji punktu dotyczącego rozpatrzenia i zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego  
w Łodzi – druk nr 328/2016.  

W związku z brakiem innych uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
przeszedł do głosowania zmienionego porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” przyj ęła zmieniony porządek obrad.  

Wobec powyższego przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł  
do realizacji zmienionego porządku obrad. 

 

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na rok 2017 – druk nr 342/2016.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok –  druk nr 351/2016. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040  
– druk nr 352/2016. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta 
Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego  
– druk nr 353/2016. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 346/2016. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania  
i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku  
od towarów i usług, Łódzkiemu Zakładowi Usług Komunalnych – druk nr 349/2016. 
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7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminów  
i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych 
dokonywanych przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych oraz sposobu i terminów 
rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu miasta Łodzi  
– druk nr 350/2016. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 
nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania  
w użytkowanie – druk nr 348/2016. 

8a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi 
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk nr 328/2016.  

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Ad. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na rok 2017 – druk nr 342/2016. 

Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
p. Iwona Iwanicka.  

Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 5 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: rozumiem, że realizatorzy będą 
wybierani w ramach konkursu, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe. 

P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: w sumie 
już mamy dwadzieścia organizacji pozarządowych, które będą realizowały ten program, 
siedem w ramach konkursu Wydziału Zdrowia, dwanaście w Wydziale Edukacji i jedna  
w MOPS.  

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 6 głosami za, brakiem głosów przeciw i wstrzymujących się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 342/2016. 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok –  druk nr 351/2016. 

Projekt uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  

Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski zasygnalizował, że jest przygotowywana 
autopoprawka, która zostanie przedstawiona na jutrzejszej sesji.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
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W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 6 głosami za, brakiem głosów przeciw i wstrzymujących się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 351/2016. 

 

Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040  
– druk nr 352/2016. 

Projekt uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  

Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 7 do protokołu.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski zasygnalizował, że jest przygotowywana 
autopoprawka, która zostanie przedstawiona na jutrzejszej sesji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałbym zapytać, kiedy 
Pan Skarbnik będzie przedkładał autopoprawkę do budżetu na 2017 rok i WPF. Tak naprawdę 
na razie opieramy się w pewnej sferze fikcji. Chciałbym się dowiedzieć, jakie będą ostateczne 
tegoroczne dochody, jak będzie się kształtować nadwyżka. Dzisiaj nie mamy tych 
podstawowych wartości i nie tylko, że operujemy w ciemno, jeśli chodzi o ten rok,  
to nie wiemy z czym przejdziemy na rok przyszły.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: przede wszystkim, jeśli chodzi o 2017 rok to 
autopoprawka jest w druku i za chwilę będzie Państwu przekazana. Będę prosił Państwa o to, 
żebym na koniec tego posiedzenia Komisji mógł przedstawić w ogólnych zarysach co ta 
autopoprawka wnosi. Jeśli chodzi o rok 2016 to Państwo wiedzą doskonale, że teraz są 
dokonywane płatności na koniec roku i na dzień dzisiejszy możemy operować planem po 
zmianach, jaki jest zarówno w części dochodowej jak i wydatkowej. Innych zmian oprócz 
autopoprawki, która zostanie złożona, chyba nie powinniście się Państwo na dzień dzisiejszy 
spodziewać. Dopiero wykonanie pokaże, jaka była faktyczna realizacja budżetu 2016 roku.   

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: Panie Skarbniku pewne 
prognozy może Pan wysnuwać w oparciu o to, co dziś się dokonało. Zostało kilka dni i na 
pewno w ciągu tych kilku dni miliardów Pan nie będzie wydawał. W związku z czym, jeśli 
dostaliśmy sprawozdanie, gdzie na koniec listopada miał Pan ponad 200 mln zł nadwyżki,  
w tej chwili według doniesień medialnych wpłynęło 100 mln zł ze sprzedaży działki, 
chciałem się dowiedzieć, jak to będzie rozliczone, jak to będzie opisane. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: na dzień dzisiejszy nie będę dywagować  
na temat zamknięcia roku 2016. Dokonywane są również dosyć duże płatności inwestycyjne, 
w związku z tym na dzień dzisiejszy mogę operować planem i tym będę operował.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Pan Skarbnik nie odpowie Panu na to 
pytanie.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: dzisiaj mamy nową sytuację, 
kiedy wiadomo, że są źródła dochodów, a inwestycje nie zostaną wykonane, w związku z tym 
chciałem się dowiedzieć, jak z grubnie będzie to rozliczone.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Pan Skarbnik oświadczył, że Panu nie 
powie.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: generalnie mogę powiedzieć, że oczywiście  
w 100 % wydatki majątkowe nie będą wykonane. Dochody są realizowane dobrze i myślę,  
że zostaną zrealizowane per saldo zgodnie z założeniami. Wydatki w części dotyczącej 
wydatków bieżących zostaną zrealizowane w około 99% planu, natomiast w zakresie 
wydatków majątkowych, grudzień pokazuje, że wydatki majątkowe będą znacząco wyższe 
aniżeli było to za 11 miesięcy. Na dzień dzisiejszy nie będą tutaj wyrokował, w jakiej kwocie.   

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: czy może Pan Skarbnik 
poinformować, jaki jest stan bieżący? To znaczy, jak to się zmieniło od 30 listopada.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: to się zmienia w każdej chwili, bo są 
dokonywane płatności. Jeżeli Pan chciał dane na jakiś dzień, to możemy się pokusić o takie 
sprawdzenie. Aczkolwiek chcę zaznaczyć, że będzie to trudne, ponieważ w każdej chwili są 
dokonywane płatności. Przekazaliśmy środki do jednostek budżetowych, które też regulują 
swoje płatności, nie wiemy, ile pieniędzy w ramach zasilenia zostało już wydane, ile nie.  
Jest ponad 340 placówek i jednostek budżetowych, w związku z tym nie jesteśmy w stanie 
tego Panu na chwilę obecną przekazać.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: przez te dwanaście lat Pan Skarbnik 
nigdy nie przekazywał takiej informacji. Jesteśmy w punkcie, który nie dotyczy tego,  
o co Pan pyta. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: dotyczy Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, więc chcę się dowiedzieć o rzeczywisty kształt tej prognozy,  
a nie o tym, że będziemy kropla po kropli ją zmieniać, a za moment się okaże, że dostanie  
Pan autopoprawkę. Nie głosowałem za porządkiem obrad, bo nawet nie mamy autopoprawki 
do projektu budżetu na 2017 rok, chociaż dzisiaj ona powinna być. Stąd pytam Pana 
Skarbnika. Proszę pozwolić mi pytać i dowiedzieć się, jaka jest sytuacja finansowa.   

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: może Pan zapytać o to w wolnych 
wnioskach. W tej chwili jesteśmy w punkcie dotyczącym zmian w WPF.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chcę się dowiedzieć, jakie są 
te zmiany. Zbliża się koniec roku i chcę wiedzieć, ile będzie deficytu, czy zamiast deficytu 
będzie nadwyżka. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: ma Pan przed sobą projekt uchwały, 
który dokładnie mówi, o tym, jakie zmiany w WPF proponuje organ wykonawczy. 
Dyskutujemy o tym, co zostało przedłożone.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: przed momentem dostaliśmy 
autopoprawkę do WPF, dlatego pytam, o to, jakie są realia.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: ten punkt nie został wprowadzony 
jeszcze do porządku obrad Komisji. Dojdziemy do tego. Teraz mówimy o tym, co jest  
w porządku obrad. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: być może Pana to nie 
interesuje, ale mnie interesuje całokształt finansów w związku z końcem roku.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: to Pana nigdy nie interesowało,  
a mnie zawsze.  

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 4 głosami za, brakiem głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 352/2016. 

 

Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu 
miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego  
– druk nr 353/2016. 

Projekt uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  

Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: które wydziały mają wydatki 
niewygasające? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: Biuro ds. Rewitalizacji – 4 tytuły związane  
z rewitalizacją obszarową na kwotę 3 mln 499 tys. 252 zł, Łódzki Ośrodek Geodezji – 1 tytuł 
związany z Systemem informacji o terenie z kwotą 547 tys. 350 zł, MOPS – 1 tytuł związany 
z przebudową wejścia głównego do Domu Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych 
przy Ćwikli ńskiej 5a na kwotę 102 tys. 613 zł, Straż Miejska – 1 tytuł „Monitoring Miasta”  
z kwotą 171 tys. zł, Wydział Informatyki – 1 tytuł „Utrzymanie, zakup i wymiana systemów 
informatycznych” z kwotą 24 tys. 600 zł, Wydział Sportu – 1 tytuł „Przywrócenie lodowiska 
w Pałacu Sportu” z kwotą 30 tys. zł, Zarząd Gospodarowania Odpadami – 1 tytuł 
„Dokumentacja dotycząca przebudowy kompostowni miejskiej w Łodzi” z kwotą  
64 tys. 944 zł, Zarząd Inwestycji Miejskich – 39 tytułów na łączną kwotę  
27 mln 726 tys. 362 zł, Zarząd Lokali Miejskich – 1 tytuł na kwotę 1 mln 863 tys. 233 zł  
oraz Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 tytuł „Wydatki związane z Lunaparkiem” na kwotę  
2 mln 245 tys. 304 zł. Znaczna część dotyczy rewitalizacji, ale duża część to środki rad osiedli 
w ramach algorytmu, czy budżetu obywatelskiego.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: cały czas mówiliśmy, żeby nie było 
wydatków niewygasających, a Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) pobił rekord.    

Dyrektor ZIM p. Grzegorz Nita: tegoroczna sytuacja jest trochę specyficzna, ponieważ 
procedury przetargowe w tym roku uległy wydłużeniu, w związku z nowelizacją prawa. Duża 
część przetargów nie odbyła się w pierwszym półroczu, tylko dopiero w drugim półroczu 
2016 roku. Nowelizacja weszła w życie pod koniec lipca. Natomiast trzeba było jeszcze te 
przepisy wdrożyć w życie, nie było jeszcze nowych druków, wzorów, one dopiero wchodziły 
w późniejszym terminie, trzeba było przeszkolić pracowników, którzy przygotowują 
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postępowania przetargowe. To była główna przyczyna opóźnień w przetargach. Były również 
innego rodzaju przyczyny. Na pewno rok następny już nie będzie taki pod tym względem.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: proszę nie mówić, że za pieniądze, które 
były zapisane w budżecie do lipca nikt nic nie robił np. przy rondzie  
Juszczakiewicza / Konstantynowska.    

Dyrektor ZIM p. Grzegorz Nita: jeśli chodzi o tę pozycję, to ona była wprowadzona  
do budżetu w marcu bądź w kwietniu. Nowelizacja miała być uchwalona przez Sejm  
w kwietniu, a została uchwalona w lipcu. Zalecenia Urzędu Zamówień Publicznych były 
takie, że do czasu uchwalenia nie należy przeprowadzać procedur przetargowych. Natomiast, 
jeśli chodzi o rondo przy Juszczakiewicza, to ta przebudowa nie jest robiona tylko i wyłącznie 
przez ZIM, jest robiona w porozumieniu z ŁSI, która posiada większą część tej inwestycji  
u siebie. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Pan dyrektor Misiorny otworzył 
Juszczakiewicza na święta. 

Dyrektor ZIM p. Grzegorz Nita: w tej chwili jest przerwa w pewnych pracach drogowych. 
To co było możliwe do wykonania we wcześniejszym terminie zostało wykonane.  
W tej chwili zostało to zakryte tak, żeby można było umożliwi ć ruch. Jak tylko warunki będą 
na to pozwalały, nastąpi dalszy ciąg prac. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: czy do czerwca zdąży Pan wykonać 
wszystkie niewygasy? 

Dyrektor ZIM p. Grzegorz Nita:  tak. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałbym spytać, kiedy 
Państwo planujecie sfinalizować prace na rondzie Sybiraków? 

Dyrektor ZIM p. Grzegorz Nita:  to rondo nie jest w niewygasach. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: jest wskazane.  

Dyrektor ZIM p. Grzegorz Nita: chciałbym zwrócić uwagę, że tytuł w budżecie jest jeden, 
a w tym tytule znajduje się kilka pozycji min. rondo Sybiraków i rondo przy Juszczakiewicza. 
Niewygasy dotyczą ronda przy Juszczakiewicza / Konstantynowska.   

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: czy to oznacza, że rondo 
Sybiraków będzie rozliczone w tym roku. 

Dyrektor ZIM p. Grzegorz Nita: tak. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: podczas debaty budżetowej 
prosiłem, żeby Państwo przedłożyli zestawienia związane z budową stadionów.  
W przedłożonym projekcie uchwały jest mowa o przebudowie układu drogowego wokół 
stadionu Łódź – Widzew, ale prosiłbym zgodnie ze złożoną deklaracją, żeby takie zestawienie 
dotyczące tych trzech stadionów otrzymać. Chodzi mi o to, co ostatecznie składa się  
na stadion Widzewa łącznie z układem drogowym, jakie to są kwoty, co składa się na obiekt 
przy Al. Unii oraz jakie będą kwoty związane z realizacją stadionu Orła łącznie z otoczeniem. 
Prosiłbym, żeby dostarczyć te informacje, skoro i tak część prac będzie kontynuowana,  
a tak jak w przypadku stadionu Orła dopiero się rozpoczęła. Ponadto chciałem spytać  
o Lunapark. Jaka jest ostateczna decyzja, bo odbyło się powtórne głosowanie w tej sprawie.  
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Dyrektor ZIM p. Grzegorz Nita: to chodzi o budżet 2017 roku. Na pewno nie chodzi  
o budżet 2016 roku i niewygasy.  Ja u siebie takiej pozycji nie mam, więc nie jestem w stanie 
na ten temat nic powiedzieć.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: jest to zadanie realizowane 
przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Pytam o ten tytuł, ponieważ w budżecie obywatelskim  
był Lunapark, który był ponownie głosowany. Chciałem się dowiedzieć, jakie są 
rozstrzygnięcia i czy ten tytuł, który tu jest wymieniony łączy się z tym, a jeśli się łączy, 
to co ma być zrobione? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: to jest zadanie z budżetu obywatelskiego  
z roku poprzedniego, które nie zostało wykonane. To jest teren dawnego Lunaparku. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: ja to rozumiem, tylko,  
że w ramach powtórnego konkursu, który się odbył, była jakaś sugestia, że ma być 
odtworzony Lunapark, nie tam gdzie było to przegłosowane w ramach budżetu 
obywatelskiego, który ma być realizowany w 2017 roku, tylko ma być gdzie indziej.  
Teraz chciałem się dowiedzieć, jak to się ma do tego, co tutaj jest wpisane i realizowane.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: nie wiem, co Komisja zdecydowała  
w tej sprawie. W niewygasach jest zadanie, które było określone i ma być zakończone  
do 30 czerwca 2017 r. Jeśli nie zostanie zakończone pieniądze wrócą do budżetu Miasta.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: pytam, jak się ma ta 
inwestycja, do tego, co się rozstrzyga w ramach budżetu obywatelskiego? 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: nikt nie jest w stanie odpowiedzieć  
na pytanie. 

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 5 głosami za, brakiem głosów przeciw i 2 głosami wstrzymującymi 
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 353/2016. 

 

Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2016 r. dla samorządowych 
instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź  
– druk nr 346/2016. 

Projekt uchwały referowała z-ca dyrektora Wydziału Kultury p. Halina Bernat .  

Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 9 do protokołu.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 8 głosami za, brakiem głosów przeciw i wstrzymujących się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 346/2016. 
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Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad 
ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia 
podatku od towarów i usług, Łódzkiemu Zakładowi Usług Komunalnych  
– druk nr 349/2016. 

Projekt uchwały referowała dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak.  

Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 8 głosami za, brakiem głosów przeciw i wstrzymujących się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 349/2016. 

 

Ad. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia terminów  
i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych 
dokonywanych przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych oraz sposobu  
i terminów rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu miasta Łodzi  
– druk nr 350/2016. 

Projekt uchwały referowała dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak.  

Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 8 głosami za, brakiem głosów przeciw i wstrzymujących się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 350/2016. 

 

Ad. 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz 
oddawania w użytkowanie – druk nr 348/2016. 

Projekt uchwały referował p.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Marek Jóźwiak.  

Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 12 do protokołu.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 5 głosami za, brakiem głosów przeciw i 2 głosami wstrzymującymi 
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 348/2016. 



 10

 

Ad. 8a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat  
za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi  
– druk nr 328/2016.  

Projekt uchwały referował p.o. dyrektora ZDiT p. Grzegorz Misiorny.  

Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 13 do protokołu.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: zmiana taryfy to jedno, a kiedy dowiemy 
się jaka będzie zmiana polityki transportowej w Łodzi? 

P.o. dyrektora ZDiT p. Grzegorz Misiorny: będą nieznaczne zmiany. Chcemy poprawić 
dostępność tych obszarów, w które do tej pory nie wjeżdżał transport. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: rozumiem, że tam gdzie będą tramwaje 
nie będzie autobusów i odwrotnie? 

P.o. dyrektora ZDiT p. Grzegorz Misiorny: po części tak. Wiadomo, że nie da się tego do 
końca zrobić. Założenie polityki transportowej jest takie, żeby stworzyć tzw. przystanki 
przesiadkowe, czyli żeby przesiadka z autobusu do tramwaju była na jednym przystanku 
„drzwi w drzwi”.    

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: takie są założenia, ale kiedy ta polityka 
transportowa będzie gotowa? 

P.o. dyrektora ZDiT p. Grzegorz Misiorny: jest prawie gotowa, trwają ostatnie uzgodnienia 
z MPK. Jest to związane z możliwościami taborowymi MPK. Liczenie rozkładów jazdy 
potrwa jeszcze jakiś czas, ponieważ żeby dokładnie określić ile potrzeba taboru i jaki tabor na 
daną trasę, trzeba stworzyć nowe rozkłady jazdy, a to wymaga czasu. Myślę, że na dniach 
zostanie przedstawiony zarys i wygląd siatki połączeń. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: z tego, co słyszałem to MPK nie ma tyle 
tramwajów, żeby obsłużyć nową siatkę połączeń.  

P.o. dyrektora ZDiT p. Grzegorz Misiorny: ostatnio odbyło się kilka spotkań z MPK. 
Problem nie jest w taborze, a w motorniczych, których brakuje. Rozmawiamy, żeby to 
wszystko spasować, żeby to miało ręce i nogi. Myślę, że jest to kwestia dwóch tygodni.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: czy zmiana polityki transportowej nie 
spowoduje, że ktoś, kto w chwili obecnej zakupił bilet 20 - minutowy po tej zmianie będzie 
musiał kupić bilet 40 – minutowy, bo nie dojedzie do celu w dwadzieścia minut? Nie wierzę, 
że będzie tak dobrze, jak mówi Pan dyrektor. W sumie warto byłoby tę zmianę taryfy 
połączyć i ogłosić łącznie z polityką transportową. Wtedy byłoby to spójne. Jaka jest Pana 
opinia w tej sprawie? 

P.o. dyrektora ZDiT p. Grzegorz Misiorny: z tego, co wiem, ten projekt ma wejść na sesję 
11 stycznia razem z przedstawieniem nowej siatki połączeń komunikacyjnych.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: kiedy będzie gotowa siatka połączeń? 
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P.o. dyrektora ZDiT p. Grzegorz Misiorny: już jest gotowa. Teraz pozostaje tylko kwestia 
ewentualnych korekt.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: staram się Panu wierzyć, ale nie mam 
tego przed sobą.  

P.o. dyrektora ZDiT p. Grzegorz Misiorny: wydaje mi się, że projekt będzie procedowany 
na sesji 11 stycznia. Najpierw zostanie przedstawiona siatka połączeń.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: kiedy zobaczymy politykę transportową? 
Czy będzie to przed 11 stycznia? 

P.o. dyrektora ZDiT p. Grzegorz Misiorny: myślę, że tak.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: w związku z tym mam taką propozycję, 
żebyśmy odłożyli dyskusję na temat taryf do czasu poznania polityki transportowej. Wówczas 
będziemy mieli całość. Skoro przedłożony projekt uchwały nie będzie rozpatrywany  
na jutrzejszej sesji, to nie musimy się spieszyć z opiniowaniem. 

Radny p. Bartosz Domaszewicz: zgadzam się z Panem przewodniczącym w stu procentach. 
Podzielam zdanie, że taryfa powinna współgrać z systemem transportowym. Przy systemie 
racjonalnej przesiadkowości powinna raczej obowiązywać odpłatność za ilość przystanków  
a nie za czas przejazdu. Jeśli pozostaniemy przy opłatach czasowych to prosiłbym, żebyśmy 
do kolejnej dyskusji byli przygotowani z policzeniem kosztów biletu 10 – minutowego  
i 5 - minutowego. Uważam, że jak będziemy się dowozili do tramwajów to nie widzę 
potrzeby, żeby czas, w którym pasażer oczekuje między tym, kiedy dojechał do przesiadkowa 
i czeka na tramwaj był czasem płatnym, a tak ewidentnie będzie. Bardzo często te odległości 
z punktu, gdzie się wsiada, do punktu gdzie się będzie wysiadało i przesiadało na tramwaj  
nie są tak długie jak dwadzieścia minut. Często to będzie kilkuminutowy przejazd, 
maksymalnie 10 - minutowy. Szkoda tych kolejnych dziesięciu minut na bilecie,  
które właściwie są dla pasażera zmarnowane. W związku z tym prosiłbym żebyśmy, jeśli 
liczymy taki system, policzyli również symulację na biletach 5 i 10 – minutowych.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: proszę przygotować symulację na 
biletach 10 – minutowych.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie 
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk nr 328/2016.  

W głosowaniu: przy 7 głosach za, braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 
wniosek uzyskał większość.    

Mieszkanka Łodzi: chciałam poprosić o informację, ile po zmianie będą kosztowały bilety 
20 – minutowe i jakie bilety aktualnie obowiązują. Ponadto chciałabym zapytać,  
czy w budżecie Miasta na 2017 rok jest ujęta kwota, która dotyczy hospicjum na ulicy 
Pojezierskiej. Wcześniej rozmawiałam z P. Lechowiczem, który zajmował się budżetem 
obywatelskim i w tym budżecie nie ma tej pozycji.  

P.o. dyrektora ZDiT p. Grzegorz Misiorny: przekażę tę informację po zakończeniu 
posiedzenia Komisji.  
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Dyrektor ZIM p. Grzegorz Nita: to zadanie jest w projekcie budżetu. W budżecie są 
zapisane środki w takiej wysokości, która wystarczy na zrealizowanie tego zadania.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Pan dyrektor potwierdził, że są 
wystarczające środki na to, żeby tam powstało to hospicjum.  

Mieszkanka Łodzi: bardzo dziękuję, że pomyślano o starszych ludziach. Chciałabym 
zwrócić uwagę, że jak Pan Piątkowski jeszcze nie był wiceprezydentem Łodzi rozmawiałam  
z nim kilkanaście razy odnośnie spalarni śmieci. Powiedział mi, że są pieniądze itd. Proszę mi 
więc powiedzieć, były pieniądze, dlaczego nie ma w Łodzi spalarni śmieci? 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: urzędnicy stwierdzili, że jest 
niepotrzebna.  

Mieszkanka Łodzi: to ludzie mają spalać śmieci w piecach? 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: mają to oddawać firmom, które wywożą 
te śmieci tam, gdzie się je albo spala albo utylizuje, segreguje.  

Mieszkanka Łodzi: wiem, że było 50 mln zł zaoszczędzonych na wywózce śmieci i Pani 
Prezydent nie oddała mieszkańcom tych pieniędzy.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: nie ma zaoszczędzonych pieniędzy.  
Te pieniądze, które płacą ludzie powodują to, że od początku istnienia tego systemu nie ma 
podwyżek i jeszcze długo nie będzie. Proszę mi wierzyć, że ceny za wywóz śmieci nie są 
wysokie w porównaniu z innymi miastami, natomiast w Łodzi nie ma podwyżek.  
W innych miastach są podwyżki. 

Mieszkanka Łodzi: czy o cenie za wywóz śmieci decyduje Rada Miejska? 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: tak. Rada Miejska zdecydowała tak,  
że wystarczy na wszystko i jeszcze długo nie będzie podwyżki.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: Pani ma rację,  
że była zawyżona cena, w związku z czym była nadwyżka. Do tej nadwyżki dopiero potem 
dopasowały się firmy przy przyzwoleniu obecnie rządzących. Proszę nie odsyłać do Pana 
Magina, bo Pan Magin wskazał, że była nadwyżka i jest dzisiaj konsumowana. Nadwyżka 
będzie jeszcze konsumowana do 2018 roku. 

Mieszkanka Łodzi: ale aktualnie ta nadwyżka jest na pewno większa. Płacimy to samo,  
a do kwoty 50 mln zł doszły aktualne dopłaty. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: ceny się zmieniają. Wzrastają koszty, 
ceny paliwa. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: w następnym przetargu firmy 
dostosowały się do tej ceny zawyżonej.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: wzrastają np. ceny paliwa, a ceny  
za śmieci nikt nie podwyższa.  

Mieszkanka Łodzi: bardzo proszę o wprowadzenie biletów 10 – minutowych.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Pan dyrektor Misirony ma przygotować 
na kolejne posiedzenie Komisji symulację dotyczącą biletów 10 - minutowych.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: proszę, żeby Pan również 
uwzględnił w taryfie wersję dotyczącą biletu 10 – minutowego. Ponadto wnoszę, żeby bilet 
jednodniowy był rzeczywiście biletem jednodniowym a nie kończącym się przed północą. 
Chciałbym, się także dowiedzieć, jakie są w tej chwili wpływy z biletów? 

P.o. dyrektora ZDiT p. Grzegorz Misiorny: na koniec listopada było 58 mln zł. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: czy Pan wie, ile ostatecznie 
MPK odda, ile łącznie może być? 

P.o. dyrektora ZDiT p. Grzegorz Misiorny: jeszcze nie mam takich danych.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował zmianę w porządku obrad 
Komisji. Zaproponował wprowadzenie w punkcie 8 b autopoprawki do projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2017 rok i w punkcie 8c autopoprawki  
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2040.  

Komisja w głosowaniu: przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymujących się” przyj ęła zmieniony porządek obrad.  

Wobec powyższego przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł  
do realizacji zmienionego porządku obrad. 

 

Ad. 8b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 324/2016. 

Autopoprawkę do projektu uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  

Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 14 do protokołu.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Radny p. Bartosz Domaszewicz: chciałbym zapytać o zmiany w wydatkach bieżących.  
W Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki - ŁCW jest zmniejszenie wydatków 
o 500 tys. zł. Chciałem zapytać czy te środki trafią do Centrum Dialogu. 

Z-ca dyrektora Wydziału Kultury p. Halina Bernat: 500 tys. zł przechodzi z Łódzkiego 
Centrum Wydarzeń do Centrum Dialogu jako jedno z wydarzeń, które odbędzie się w ramach 
Festiwalu Czterech Kultur. 

Radny p. Bartosz Domaszewicz: chciałem zapytać, jak będzie wyglądało rozdysponowanie 
podwyżek w DPS. Czy wszyscy mają dostać po równo, czy wedle uznania dyrektora? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jest ograniczenie około 300 zł na etat dla 
pracowników obsługujących. 

Radny p. Bartosz Domaszewicz: czy dyrektorzy będą decydować, że komuś dać więcej, 
komuś mniej? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: dyrektorzy będą dysponentami tych środków. 

Radny p. Bartosz Domaszewicz: rozumiem, że trzeba dyrektorów pilnować.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: tam są różnego rodzaju pracownicy: 
pielęgniarki, pracownicy socjalni itd. 
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Radny p. Bartosz Domaszewicz: zdaję sobie z tego sprawę, tylko mam różne zastrzeżenia  
co do tego, i chciałem zapytać jak to będzie robione. Rozumiem, że trzeba się temu 
przyglądać już na poziomie poszczególnych DPS – ów.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: zawsze się trzeba temu przyglądać. 
Kontrola jest najwyższą formą zaufania.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: zwróciłem uwagę na wzrastające wydatki w Wydziale 
Kultury, co mnie bardzo cieszy. Chciałem jednak prosić o informację dotyczącą wzrostu 
wydatków w kwocie 650 tys. zł na Muzea i 330 tys. zł na Domy Kultury. Czy to są jakieś 
konkretne zadania? 

Z-ca dyrektora Wydziału Kultury p. Halina Bernat: jeśli chodzi o Muzea to jest to kwota 
659 tys. 856 zł, z czego 359 tys. 856 zł przeznacza się na podwyżki dla pracowników 
niemerytorycznych. Tam mamy stawkę 200 zł brutto na etat. 

Radny p. Bartosz Domaszewicz: czy w przypadku Domów Kultury ta kwota również 
dotyczy podwyżek dla pracowników? 

Z-ca dyrektora Wydziału Kultury p. Halina Bernat: tak. 

Radny p. Bartosz Domaszewicz: chciałem zapytać o wydatki majątkowe dotyczące 
urządzenia terenów wokół stawów Wasiaka. Czy jest to nowe zadanie, czy kontynuacja? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: generalnie to zadanie znajduje się w budżecie 
już od paru lat. Jest to kontynuacja, ponieważ w tym roku zakres rzeczowy planowany nie 
został wykonany i będzie wykonany w 2017 roku. To zadanie nie kwalifikowało się  
do wydatków niewygasających.   

Radny p. Bartosz Domaszewicz: chciałem jeszcze zapytać o zmniejszenia w wydatkach 
majątkowych, jeśli chodzi o Wydział Kultury.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jest to zmiana harmonogramów, które są do 
wniosków unijnych.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: chciałem zapytać, jeśli chodzi o Zarząd Inwestycji 
Miejskich, o zmniejszenie wydatków na „Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny 
zachód do węzła Aleksandrów Ł(S14)”. 

Dyrektor ZIM p. Grzegorz Nita: jest to tylko dostosowanie do analiz ze studium 
wykonalności, nic więcej. 

Radna p. Marta Wandzel: chciałam zapytać o zwiększenie wydatków bieżących  
w Zarządzie Zieleni Miejskiej o kwotę 1 mln 403 tys. zł.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: środki zostaną przeznaczone na podwyżki  
dla pracowników.  

Radna p. Marta Wandzel: chciałam zapytać o przesunięcia między zadaniami w Zarządzie 
Zieleni Miejskiej na zadania z literką „R”.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: środki w zakresie utrzymania terenów będą 
rozliczone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.  

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 
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Komisja w głosowaniu: 3 głosami za, brakiem głosów przeciw i 2 głosami wstrzymującymi 
się pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały opisanym w  
druku nr 324/2016. 

 

Ad. 8c. Rozpatrzenie i zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2040  
– druk nr 325/2016. 

Autopoprawkę do projektu uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  

Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 15 do protokołu.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 3 głosami za, brakiem głosów przeciw i 2 głosami wstrzymującymi 
się pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały opisanym  
w druku nr 325/2016. 

 

Ad. 4. Sprawy różne i wniesione wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu do Komisji 
pisma od Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 55 dotyczącego budowy pływalni na terenie 
szkoły. Ponadto wpłynęło pismo od KOD ds. zwierząt Łódź, które wnosi o zwiększenie 
środków na działania związane ze sterylizacją i kastracją kotów wolnożyjących oraz 
sterylizacją i kastracją psów posiadających właścicieli. 

 

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 


