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Protokół nr 4/XII/2014 
 

posiedzenia Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 
Rady Miejskiej w Łodzi 

          z dnia 30 grudnia 2014 r. 
I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM 
stan - 12 
obecnych – 12 
 
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. Zapoznanie Komisji z opiniami Komisji Rady Miejskiej, Jednostek Pomocniczych 
Miasta, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz ze stanowiskami innych podmiotów  
w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2015 rok. 

2. Sprawy różne i wniesione 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.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że zgodnie ze zwyczajem 
Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej na przedostatnim swoim posiedzeniu,  
na którym rozpatruje projekt budżetu na rok przyszły, zapoznaje się z opiniami Komisji Rady 
Miejskiej, Jednostek Pomocniczych Miasta, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz  
ze stanowiskami innych podmiotów na temat przyszłorocznego kształtu budżetu miasta. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że obydwie opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały przesłane członkom Komisji na emaile oraz 
włożone do skrytek radnych.  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 

Nikt się nie zgłosił. 

W związku z brakiem uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł do 
głosowania zaproponowanego porządku obrad. 
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Komisja w głosowaniu: przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” przyj ęła zmieniony porządek obrad.  

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

 

Ad. 1. Zapoznanie Komisji z opiniami Komisji Rady Miejskiej, Jednostek Pomocniczych 
Miasta, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz ze stanowiskami innych 
podmiotów w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł do omawiania opinii Komisji 
Rady Miejskiej.  

 

Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej p. Adam Wieczorek 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 w zakresie Miejskiego Zespołu 
Żłobków, Centrum Świadczeń Socjalnych, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, 
Wydziału Budżetu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodał, że Komisja 
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 272/2014. Zaznaczył, że nie było 
żadnych wniosków płynących ze strony członków Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej p. Mateusz Walasek 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 w zakresie Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa (rolnictwo), Biura Nadzoru Właścicielskiego, Biura Rozwoju 
Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, Biura Strategii Miasta, Wydziału Majątku Miasta, 
Wydziału Praw do Nieruchomości oraz Wydziału Skarbu Państwa. Komisja nie formułowała 
żadnych wniosków, poprawek czy szczególnego stanowiska w stosunku do przedmiotowego 
projektu uchwały. Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040  
– druk nr 272/2014 w zakresie swojego merytorycznego zainteresowania. 

 

W imieniu Doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego radna p. Urszula Niziołek – 
Janiak poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 z zastrzeżeniem,  
aby w ramach zadań ZDiT dokonać imiennego wyodrębnienia zadania S0038 dotyczącego 
wymalowania śluz rowerowych – wyłonionego w II edycji budżetu obywatelskiego. Komisja 
zwróciła się z prośbą do Prezydenta Miasta o zapewnienie w budżecie miasta na 2015 rok 
środków w wysokości 170 000 zł na przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej  
w 2015 roku celem wyłonienia projektów do realizacji w 2016 roku w ramach budżetu 
obywatelskiego oraz przeprowadzenie audytu systemu do głosowania.  
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał Skarbnika Miasta, czy przewiduje 
stosowne zmiany w autopoprawce. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że ostateczna treść autopoprawki 
nie jest jeszcze zaakceptowana przez Panią Prezydent. Dodał, że to, co padło na Komisji, 
chcielibyśmy ująć w autopoprawce.  

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że Komisja Jednostek 
Pomocniczych Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 oraz projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 
272/2014 w zakresie swojego merytorycznego zainteresowania. Komisja nie formułowała 
żadnych wniosków i poprawek. 

 

Przewodniczący Komisji Nagród i Odznaczeń p. Łukasz Rzepecki poinformował,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji. 
Komisja nie formułowała żadnych wniosków i poprawek. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji p. Sylwester Pawłowski powiedział, że dyskusja wokół 
budżetu skupionego na edukacji w mieście toczyła się w obszarze trzech zagadnień. Pierwsze 
zagadnienie to szeroko rozumiane prace modernizacyjne z naciskiem na termomodernizację. 
Tutaj uwagi, jakie padały, dotyczyły przede wszystkim faktu, iż większość tych zadań 
realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego. W związku powyższym wyrażono 
zaniepokojenie, że o tym, iż placówki szkolne są modernizowane i termomodernizowane 
decydują nie struktury odpowiadające za edukację, ale mieszkańcy miasta w ramach tegoż 
budżetu. Niemniej nie formułowano tutaj żadnych wniosków pod adresem budżetu na 2015 
rok Przewodniczący poinformował, że drugi obszar to obszar związany z uposażeniem dla 
pracowników administracji i obsługi, które to środowisko w ocenie nie tylko członków 
Komisji, ale i również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli związków zawodowych jest 
bardzo złe. Sytuacja tej grupy pracowniczej wyraźnie odbiega od poziomu wynagrodzeń 
innych grup zawodowych w Łodzi. W przypadku rozważań w tym obszarze również nie 
formułowano żadnych wniosków i poprawek. Dodał, że wskazano także na bardzo niewielkie 
nakłady inwestycyjne w obszarze edukacji wyrażając tym samym obawę o to, że w dalszym 
ciągu obiekty będące w dyspozycji łódzkiej oświaty ulegają dekapitalizacji, a procesów 
zmierzających w drugą stronę nie da się zaobserwować. Jednak w tym obszarze również nie 
formułowano żadnych wniosków i poprawek. W efekcie podczas głosowania Komisja 
negatywnie zaopiniowała zarówno projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 jak i projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 272/2014. 
Przewodniczący Komisji Edukacji podkreślił, że był to efekt matematycznego głosowania,  
a nie krytycznych uwag związanych z wielkością środków przewidzianych na edukację.  
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił Skarbnika Miasta o podanie 
różnicy pomiędzy dotacją a faktycznymi kosztami na edukację, ale również z wyrównaniem 
subwencji.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że zawsze odnoszono się do dopłaty 
do subwencjonowanych placówek oświatowych i to jest około 150 mln zł. Uwzględniając 
placówki niesubwencjonowane, tylko w ogóle oświatę to jest to drugie tyle.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę, że w 2006 roku 
zaczynano od około 90 mln zł, wtedy państwo dało szkoły a nie dało pieniędzy. Dodał,  
że różnicy nie było, bo wszystkie pieniądze pochodziły z budżetu miasta. W 2014 roku było 
już 156 mln zł różnicy pomiędzy subwencją oświatową a kosztami utrzymania szkół nie 
licząc żadnych inwestycji, termomodernizacji.  

 

Przewodniczący Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska p. Marek Michalik  
poinformował, że Komisja nie wydała opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 i do projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk  
nr 272/2014. Dodał, że głosowanie dało remis 4 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”. Podkreślił,  
że w trakcie dyskusji na dwóch posiedzeniach Komisji podnoszone były kwestie opłat za 
odpady komunalne, zwracano także uwagę na brak środków na spalarnię odpadów  
i rozwiązanie tej kwestii.    

 

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Transportu p. Bartosz Domaszewicz 
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 oraz projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk  
nr 272/2014 w zakresie Zarządu Dróg i Transportu oraz Straży Miejskiej. W wyniku dyskusji 
Komisja przyjęła 2 wnioski do budżetu miasta Łodzi na 2015 rok. Jeden z nich dotyczy 
konieczności zapisania w budżecie na 2015 rok środków na realizację zadań wyłonionych  
w ramach budżetu obywatelskiego na 2014, które nie zostały zrealizowane. Dotyczy  
to szczególnie ZDiT, który nie wywiązał się z części zadań wskazanych przez mieszkańców. 
Komisja uważa, że jest to pewne zobowiązanie zarówno Prezydenta Miasta jak i Rady 
Miejskiej, która przyjęła ten mechanizm budżetu obywatelskiego.  Drugi wniosek, który 
zgłosiła Komisja dotyczy zwiększenia budżetu na budowę systemu dróg rowerowych w 2015 
do kwoty 20 mln zł. Przewodniczący Komisji dodał, że jest to kwota zadeklarowana prze 
dyrektora ZDiT jako możliwa do skonsumowania w roku 2015, bez niezbędnych środków  
na kolejne projekty. Opinia Komisji nie zawiera uwag do WPF, jeśli chodzi o budowę 
systemu dróg rowerowych w latach kolejnych z tego względu, że ZDiT nie przedstawił 
wieloletniej strategii rozbudowy tego systemu i zobowiązał się to zrobić w styczniu. Nie było 
zatem możliwości odniesienia się do realnych danych i wskazania jakiś kwot, które byłyby 
zdaniem Komisji niezbędne. Również nie ma zgłoszenia ze strony Komisji w jednym 
ważnym aspekcie, który wydaje się w Łodzi kluczowy, a mianowicie sprawy śmierci 40 osób 
w tym roku na łódzkich drogach i wdrożenia Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Taki dokument podobno istnieje, ale wciąż nie trafił pod obrady Rady 
Miejskiej. Przypomniał, że program zgodnie ze swoją nazwą obejmuje również lata  
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2014-2015. Ponadto poinformował, że 8 stycznia na posiedzeniu Komisja będzie zajmować 
się tzw. przedłużeniem al. Kościuszki i być może wtedy zostaną zgłoszone jakieś wnioski  
do budżetu.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy Komisja przewiduje,  
że w 2020 roku nie będzie dróg dla samochodów, tylko same drogi rowerowe. 

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Transportu p. Bartosz Domaszewicz 
zaproponował, aby radny p. Skwarka zapisał się do Doraźnej Komisji ds. Transportu,  
to wtedy się dowie. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy ten pierwszy wniosek 
Komisji dotyczy dodatkowych środków na promocję. 

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Transportu p. Bartosz Domaszewicz powiedział, 
że Komisja pytała o zadania, które nie zostały zrealizowane w 2014 roku a zostały wybrane 
przez mieszkańców w 2013 roku. Komisja wskazała na konieczność zapisania tych zadań  
w budżecie na 2015 rok.  

Radna p. Urszula Niziołek – Janiak powiedziała, że tutaj były zapewnienia, iż w ramach 
kwot zapisanych na funkcjonowanie Zarządu Dróg i Transportu te kwoty są w ramach 
wydatków bieżących. Dodała, że chodzi również o to, żeby spełnić tę zasadę, która była 
zawsze stosowana w budżecie obywatelskim, że zadania są imiennie wpisane, tym bardziej te, 
z których miasto się nie wywiązało w określonym terminie.    

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że słyszał, iż ZDiT nie chce 
realizować jednej z inwestycji, bo uważa, że jest niezasadna z przyczyn bezpieczeństwa. 

Radna p. Urszula Niziołek – Janiak podkreśliła, że z przyczyn przepustowości. Chodzi  
o śluzy rowerowe.  

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Transportu p. Bartosz Domaszewicz dodał,  
że ZDiT w tej sprawie nie jest konsekwentny i już trzykrotnie zmieniał zdanie w tej sprawie. 
Zaznaczył, że można spodziewać się kolejnych wahań nastrojów ze strony ZDiT.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał Skarbnika Miasta, czy  
w autopoprawce przewidywane jest zwiększenie środków do 20 mln zł na system dróg 
rowerowych w mieście.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że jeśli chodzi o ten pierwszy 
punkt w zakresie budżetu obywatelskiego, to w zakresie śluz rowerowych było potwierdzenie 
z ZDiT, że w ramach wydatków bieżących, tych pozostałych utrzymaniowych te środki są 
zabezpieczone i pozostaje tylko kwestia wyodrębnienia tego jako odrębnego zadania, żeby 
można było łatwiej to rozliczyć. Co do innych zadań trudno powiedzieć, które z nich będą 
mogły się znaleźć w autopoprawce, a które być może w trakcie roku będą wprowadzane  
i rozliczane. Dodał, że jeśli chodzi o drogi rowerowe to na chwilę obecną nie widzi 
możliwości zwiększenia o tak dużą kwotę środków na ten cel. Niemniej jednak autopoprawka 
jeszcze nie jest zatwierdzona. Zaznaczył, że bez ruszania długu wpisanie dodatkowej kwoty 
15 mln zł jest małoprawdopodobne.   

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Transportu p. Bartosz Domaszewicz zwrócił 
uwagę, że w roku 2014 miasto wydało łącznie 21 mln zł na rozbudowę systemu dróg 
rowerowych, a zgodnie z deklaracjami składanymi przez poszczególnych kandydatów na 
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Prezydenta, deklaracja jest taka, że ten budżet będzie rósł każdego roku, czyli już te 20 mln zł 
jest pełnym niespełnieniem obietnicy, bo w tym roku wydano 21 mln zł. Budżet ma rosnąć do 
kwoty 40 mln zł rocznie, taka była deklaracja do końca kadencji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy liczone są również nowe 
inwestycje drogowe, które już w sobie mają zawarte drogi rowerowe.  

Usłyszał, że nie.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że czyli nie ma 
niebezpieczeństwa, iż zabraknie pieniędzy na budowanie dróg rowerowych przy nowych 
trasach, które powstają np. w centrum miasta. 

Przewodniczący Doraźnej Komisji ds. Transportu p. Bartosz Domaszewicz przypomniał, 
że zostały przyjęte wytyczne do projektowania budowy i utrzymania dróg rowerowych na 
terenie miasta Łodzi. Wytyczne te zostały przyjęte zarządzeniem Prezydenta Miasta w 2008 
bądź w 2009 roku. Dodał, że tam jest zapis mówiący o tym, iż wszystkie nowe inwestycje 
spełniające takie standardy techniczne, będą zawierały drogi rowerowe. Podkreślił, że jest to 
pewien standard w naszym mieście.  

Radna p. Urszula Niziołek – Janiak zwróciła uwagę na jedno zadanie ZDiT, które okazało 
się, że również nie będzie zrealizowane tkj. Montaż tablic wyświetlających czas dotarcia 
tramwajów na przystanek. Podkreśliła, że z tego zobowiązania ZDiT też się nie wywiązał. 
Wskazała, że wszystkie zadania, które nie będą w ramach niewygasów powinny być 
wydzielone z nazwy w dokumencie budżetowym.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że jeśli chodzi o śluzy rowerowe, 
na pewno to zadanie nie będzie zrealizowane na 100 %, stąd już na tym etapie wiadomo,  
iż należy to zadanie wyodrębnić na 2015 rok. Natomiast część zadań w ramach budżetu 
obywatelskiego jeszcze jest kończona w ostatnich dniach, w związku z tym tak naprawdę 
rozliczenie może nie zostać dokonane w terminie umożliwiającym złożenie autopoprawki. 
Być może część tych zadań będzie wyodrębniana w trakcie roku. 

Radna p. Urszula Niziołek – Janiak zauważyła, że jeśli dla jakiegoś zadania nie jest nawet 
wyłoniony wykonawca to raczej nie ma takiej szansy, żeby w ramach niewygasów zostało 
one wykonane.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podkreślił, że jak nie ma zadania  
w niewygasach to wiadomo, iż nie będzie ono zrobione. 

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że Komisja Planu 
Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury rozpatrywała projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała dochody Wydziału Majątku Miasta poza dochodami z tzw. leasingu 
zwrotnego. Dochody z leasingu zwrotnego zaopiniowała negatywnie. Komisja uznała 
założenia do projektu budżetu na 2015 r. w zakresie dochodów realizowanych przez Wydział 
Majątku Miasta z tzw. leasingu budynków za nierealne do wykonania. Zdaniem Komisji 
wpływy z tego tytułu będą zagrożone. Komisja pozytywnie zaopiniowała wydatki bieżące  
i majątkowe w zakresie Wydziału Praw do Nieruchomości, Biura Architekta Miasta, 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 272/2014 w zakresie swojej 
właściwości rzeczowej. Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki  
i Architektury Rady Miejskiej w Łodzi zwróciła się do Prezydenta Miasta Łodzi,  
aby w zakresie wydatków realizowanych przez Biuro Architekta Miasta przeznaczona została 
kwota 4 mln 700 tys. zł na realizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz na 
przygotowanie i realizację programów rewitalizacyjnych. Komisja wskazuje,  
że na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkach 
niebędących własnością Miasta należy zabezpieczyć minimum kwotę 2 mln 700 tys. zł,  
a dodatkowo kwotę 1 mln zł przeznaczyć na dofinansowanie dotyczące nieruchomości  
na terenie Nowego Centrum Łodzi.   

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że wie o wnioskach. One się 
powtarzały nie tylko na tej Komisji. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy jest taka chęć, aby znalazły 
się one w autopoprawce. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski podkreślił, że chęć jest, ale na chwilę obecną 
gorzej jest ze środkami.   

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy są na to środki. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie widzi 
takich środków. 

Radna p. Urszula Niziołek – Janiak zwróciła uwagę, że radni nie wnioskowali  
o przedłużenie np. ulicy Kościuszki a przyjęli Gminny Program Opieki nad Zabytkami, który 
zobowiązuje Prezydenta do znajdowania środków na jego realizację i tam jest wręcz wpisana 
kwota coroczna na konkretne działania. Wydaje się, iż zobowiązanie Prezydenta Miasta przez 
Radę Miejską jest rzeczą zasadniczą i po to są przyjmowane te programy, by były one 
realizowane. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka stwierdził, że w prawie nie ma jeszcze 
takich zapisów, które mówią o tym, że jak Prezydent czegoś nie zrobi to zostanie ukarany. 

 

Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta p. Urszula Niziołek – Janiak 
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 oraz projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040  
– druk nr 272/2014. Komisja dostrzegła potrzebę równoczesnej realizacji w pełnym zakresie 
zadań wspierających rewitalizację – kontynuacji gminnego programu remontowego oraz 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, a zwłaszcza dofinansowania prac 
konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkach, niebędących własnością 
Gminy Łódź. W związku z powyższym Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta Rady 
Miejskiej w Łodzi wnioskowała w tym zakresie o zmiany w dokumencie budżetowym 
polegające na wprowadzeniu autopoprawką zwiększenia puli środków na konkurs dotacyjny  
na remonty zabytków do kwoty, wynikającej z przyjętego niedawno Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami, wygospodarowaniu w ciągu roku reszty środków na realizację zadań 
edukacyjnych Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.  
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o kwotę, jeśli chodzi  
o wygospodarowanie w ciągu roku reszty środków na realizację zadań edukacyjnych 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 

Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta p. Urszula Niziołek – Janiak 
wyjaśniła, że Miejski Konserwator Zabytków wypisał potrzeby wynikające z Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka to była kwota. 

Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta p. Urszula Niziołek – Janiak 
powiedziała, że chyba łączna kwota była 3,8 mln zł dla Architekta Miasta na wszystkie 
zadania. 

Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta p. Urszula Niziołek – Janiak 
kontynuując podkreśliła, że Komisja zwróciła się również o przeznaczenie w ciągu roku 
budżetowego oszczędności poprzetargowych (również z zadań innych wydziałów i jednostek 
miejskich) i dodatkowych środków na kontynuację programu remontowego Mia100 Kamienic 
oraz na remonty większej ilości lokali zamiennych. Komisja uważa, że te działania 
wspierające rewitalizację są podstawą do tego, żeby ta rewitalizacja się udała. Konieczne jest 
zapewnienie kwoty nie mniejszej niż 27 mln zł. Komisja apeluje o zadbanie również  
o budynki, znajdujące się poza obszarami przeznaczonymi do rewitalizacji poprzez 
zapewnienie ciągłości gminnego programu remontowego w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na kolejne lata, w tym na rok 2016 min. na kwotę 37 mln zł. Doraźna Komisja  
ds. Rewitalizacji Miasta Rady Miejskiej w Łodzi deklaruje pełne wsparcie dla zamierzeń 
inwestycyjnych, społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i dot. przedsiębiorczości, mających 
na celu podniesienie jakości życia w śródmiejskich obszarach Łodzi. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wskazał, że w budżecie na 2015 rok są zapisane 
4 mld 122 mln zł, więc nie można powiedzieć, iż na nic nie ma.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o zwiększenie środków  
na program Mia100 Kamienic.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że jeśli chodzi o Gminny Program 
Opieki nad Zabytkami to tam nie było kwot rocznych tylko były kwoty na … 

Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta p. Urszula Niziołek – Janiak 
podkreśliła, że była zapisana kwota minimum 2,5 mln zł na dofinansowanie prac 
konserwatorskich co rocznie. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski dodał, że tam był zapis, iż kwota ponad 10 mln 
zł na cztery lata ma być przeznaczona na ten cel. Natomiast oznacza to, iż niekoniecznie w 
każdym roku ta kwota musi być taka sama. 

Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta p. Urszula Niziołek – Janiak 
wskazała, że w jednym miejscu w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami w nawiasie 
jest napisane „corocznie minimum 2,5 mln zł”.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski dodał, że również w tym punkcie są zapisy, 
iż są to środki także dla wspólnot mieszkaniowych. Przypomniał, że w tym roku zostało 
wprowadzone w AZK zadanie związane z rewitalizacją obszarową centrum Łodzi, co miało 
wspierać udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych, a więc również w tych obiektach 
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obcych. Podkreślił, że jest to ponad 7 mln 698 tys. zł. W związku z tym, jeśli będziemy 
patrzeć łącznie to ten wymóg, o którym mówi radna p. U. Niziołek – Janiak jest spełniony.  

Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta p. Urszula Niziołek – Janiak 
powiedziała, że w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami jest wprost napisane, iż chodzi 
o konkurs dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych  
w zabytkach wpisanych do rejestru niebędących własnością miasta. Podkreśliła, że chodzi 
dokładnie o pulę na konkurs dotacyjny a nie udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych. 
W opinii radnej są to dwa odrębne zadania. Poprosiła o sprawdzenie tego w całym 
dokumencie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 

Na wnioski dotyczące zapewnienia 27 mln zł na rewitalizacje i 37 mln zł na rewitalizację 
budynków, znajdujących się poza obszarami przeznaczonymi do rewitalizacji Skarbnik 
Miasta p. Krzysztof Mączkowski powtórzył, że autopoprawki jeszcze nie ma. Przy czym 
biorąc pod uwagę wysokość kwoty nie widzi możliwości jej zwiększenia bez zwiększenia 
długu.  

Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta p. Urszula Niziołek – Janiak 
zwróciła uwagę, że jest 9,2 % mln zł na realizację tego zadania, natomiast to są już środki na 
dokończenie prac, tak naprawdę są to środki już wydane. Jeśli nie zostaną tutaj dołożone 
środki to nie rozpocznie się kolejnych remontów.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski przypomniał, że są przygotowywane programy 
obszarowe, które będą dofinansowane w ramach nowej perspektywy finansowej i w pierwszej 
kolejności powinno się zbierać środki na wkład własny na te zadania, gdzie jest szansa 
pozyskania większego dofinansowania zewnętrznego. Niestety program Mia100 Kamienic 
jest w całości finansowane ze środków miasta, w związku z tym powstaje pytanie, czy nie 
należałoby skoncentrować się na zadaniach dofinansowywanych z zewnątrz.  

Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta p. Urszula Niziołek – Janiak 
podkreśliła, że w ramach programu obszarowego miasto nie jest w stanie wygospodarować 
takiej ilości mieszkań zamiennych, jakie są potrzebne do realizacji tego programu, dlatego 
trzeba będzie wejść w zasób spoza obszarów objętych rewitalizacją. Ten problem istnieje  
i trzeba go rozwiązać.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że nie kwestionuje istnienia 
problemu.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że od 6 lat walczy o to, żeby 
piękne mieszkanie na ul. Łąkowej 20 nie stało puste. Dodał, że lokatorzy tej nieruchomości 
cały czas go informują, że nikt się tym nie zajmuje. Przewodniczący Komisji nadmienił,  
że takich mieszkań, które stoją puste a są gotowe do zasiedlenia jest ponad 300.  
W opinii przewodniczącego Komisji należy najpierw zabezpieczyć lokale dla ludzi 
wyprowadzanych szczególnie z tych programów, które teraz będą posiadały ogromne 
pieniądze na rewitalizację. Miasto musi się do tego przygotować.  

Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta p. Urszula Niziołek – Janiak 
powiedziała, że wiele takich mieszkań, to lokale we wspólnotach mieszkaniowych 
wymagające nakładów wspólnot mieszkaniowych.  
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka uzupełnił, że mieszkanie na Łąkowej  
to osiemdziesięciometrowy lokal i jest tam spór pomiędzy Wydziałem Praw do 
Nieruchomości i Wydziałem Budynków i Lokali czy to mieszkanie sprzedać czy je zasiedlić.  

Przewodnicząca Doraźnej Komisji ds. Rewitalizacji Miasta p. Urszula Niziołek – Janiak 
podkreśliła, że to mieszkanie jest do wykorzystania jako mieszkanie zamienne dla jakiejś 
dużej rodziny. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyraził nadzieję, że w końcu coś się tam 
wydarzy i niezasiedlonych mieszkań będzie zdecydowanie mniej. Zdaniem przewodniczącego 
Komisji jest substancja do tego, żeby pójść na rewitalizację dużych kwartałów miasta  
i wyprowadzić tych ludzi do pustych mieszkań.  

 

Przewodnicząca Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej p. Małgorzata 
Bartosiak poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2043 w zakresie działania Biura 
Informacji i Komunikacji Społecznej, Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, 
Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy, Centrum Informacji Turystycznej, 
Wydziału Kultury, Wydziału Edukacji, Biura ds. EXPO oraz Biura Promocji, Turystyki  
i Współpracy z Zagranicą. Komisja podjęła stanowisko, w którym zwraca się do Prezydenta 
Miasta o zmiany w projekcie budżetu na 2015 rok zmierzające do zwiększenia wydatków  
w zadaniu 2156001- Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi 
realizowanym przez Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą o kwotę 140 tys. zł 
z przeznaczeniem na organizację Forum Polska – Chiny. Ponadto Komisja wniosła  
o wprowadzenie do projektu budżetu na 2015 rok nowego zadania dotyczącego badania 
efektów wdrażania Strategii Marki Łódź z kwotą 100 tys. zł. Poza tym Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 272/2014 w zakresie zainteresowania Komisji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał Skarbnika Miasta, czy będą  
w autopoprawce środki na wskazane cele. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że nie ma jeszcze rozstrzygnięć  
w tym zakresie. 

Przewodnicząca Komisji Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej p. Małgorzata 
Bartosiak zapytała, czy są jakieś plany w tym zakresie, czy prowadzone były jakieś dyskusje 
w tym temacie. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że plany są. Dodał, że jeśli 
pozwolą na to środki, to te tytuły w pierwszej kolejności będą się znajdować w autopoprawce. 
Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć, czy to się znajdzie  
w autopoprawce.   

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że Komisja Ładu 
Społeczno – Prawnego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 oraz projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 



 11

272/2014w zakresie Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 
nie wnosząc żadnych uwag. 

 

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji p. Jarosław Tumiłowicz poinformował,  
że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta 
Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 w zakresie działania Biura ds. Inwestycji i Zarządu 
Zieleni Miejskiej, negatywnie zaopiniowała w zakresie działania Zarządu Dróg i Transportu. 
Taka decyzja zapadła ze względu na zbyt małe środki na system dróg rowerowych. Ponadto 
Komisja nie wydała opinii w zakresie działania Wydziału Sportu, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Wydziału Edukacji. Komisja nie wydała opinii do projektu uchwały  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040  
– druk nr 272/2014. Komisja przyjęła stanowisko, w którym apeluje do Prezydenta Miasta 
Łodzi o stworzenie nowej pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 
2015-2040 w wysokości 4 mln zł zabezpieczającej środki na przebudowę boisk 
przy ul. Małachowskiego 3/5/7 pozwalającej na realizację inwestycji w latach 2015-2016.”. 
Dodał, że temat ten jest już od dłuższego czasu dyskutowany. Komisja została sprowokowana 
pismem RTS Widzew, który na skutek przebudowy stadionu nie będzie posiadał bazy dla 
szkolenia dzieci i młodzieży. W opinii MOSiR, nie ma w tej chwili wolnych powierzchni, 
gdzie takie zajęcia mogłyby się odbywać. Przewodniczący podkreślił, że stąd takie 
stanowisko Komisji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał Skarbnika Miasta, czy będą  
w autopoprawce środki w wysokości 4 mln zł na wskazany cel. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że na dzień dzisiejszy jest to tak 
duża kwota, iż w autopoprawce bez zmiany długu jest to małoprawdopodobne.  

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że Komisja Gospodarki 
Mieszkaniowej i Komunalnej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 w zakresie dochodów  
i wydatków realizowanych przez Wydział Budynków i Lokali, Wydział Gospodarki 
Komunalnej oraz Zarząd Dróg i Transportu oraz pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040  
– druk nr 272/2014 nie wnosząc żadnych uwag. 

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że Komisja 
Inwentaryzacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 w zakresie dochodów i wydatków 
realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji oraz Wydział Praw do Nieruchomości, w tym 
środków przewidzianych na dalsze prowadzenie prac inwentaryzacyjnych dla 
komunalizowanych na rzecz gminy Miasto Łódź nieruchomości Skarbu Państwa oraz 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 272/2014 nie wnosząc żadnych uwag. 

 



 12

Przewodniczący Komisji Kultury p. Grzegorz Matuszak  poinformował, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 
2015 rok – druk nr 271/2014 w zakresie Wydziału Kultury, Biura Promocji, Turystyki  
i Współpracy z Zagranicą, Biura ds. Inwestycji oraz Biura Architekta Miasta. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 272/2014. Dodał, że wpływ na opinię 
pozytywną, jeśli chodzi o Wydział Kultury miała deklaracja dyrektora Departamentu p. Luizy 
Staszczak – Gąsiorek, iż Pani Prezydent deklaruje 850 tys. zł w autopoprawce na podwyżki 
dla pracowników bibliotek miejskich.   

Przewodniczący Komisji Kultury p. Grzegorz Matuszak zapytał Skarbnika Miasta,  
czy potwierdza taką kwotę w autopoprawce. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski potwierdził deklarację Pani Prezydent,  
że to w pierwszej kolejności będzie ujęte w autopoprawce. 

Przewodniczący Komisji Kultury p. Grzegorz Matuszak podziękował za tę wiadomość. 
Dodał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 272/2014. 

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że Komisja Statutowa 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 
2015 rok – druk nr 271/2014 w zakresie dotyczącym Wydziału Organizacyjno – Prawnego  
z wyłączeniem zadania nr 2187091 – Wydatki związane z doskonaleniem systemu 
zarządzania. 

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł do omawiania opinii 
Jednostek Pomocniczych Miasta. 

Rada Osiedla Dolina Łódki wnosi o uwzględnienie w projekcie budżetu miasta Łodzi  
na 2015 rok zadań dotyczących utwardzenia niżej wymienionych dróg gruntowych: ulicy 
Beskidzkiej na odcinku Marmurowa – Karkonoska o długości 960 mb, o szacunkowej 
wartości 1mln 80 tys. zł oraz ulicy Listopadowej na odcinku od nr 60 do ulicy Obłocznej  
o szacunkowej wartości 809 tys. zł. 
Wnioskowane zadania były zgłoszone w II edycji Budżetu Obywatelskiego i uzyskały bardzo 
wysokie poparcie mieszkańców Osiedla jak i sąsiednich z rejonu Widzewa, ale nie znalazły 
się w gronie zwycięzców. 
 

Rada Osiedla Chojny pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Łodzi na 2015 rok. 

 

Rada Osiedla Karolew – Retkinia Wschód negatywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok z uwagi na potrzebę uwzględnienia 
w budżecie miasta na 2015 rok nw. zadań, istotnych z punktu widzenia osiedla, a nie 
możliwych do realizacji ze środków przyznanych osiedlu w ramach tzw. „algorytmu”. Chodzi 
o remont ulicy Wileńskiej na odcinku od al. Bandurskiego do ulicy Retkińskiej – szacunkowa 
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wartość zadania 1 300 000 zł, przebudowę ulicy Wróblewskiego na odcinku  
od. ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - szacunkowa wartość zadania 1 731 348 zł, 
remont chodnika po północnej stronie ulicy Wróblewskiego na odcinku od ulicy Maratońskiej 
do ulicy Wileńskiej i dalej do końca działki w kierunku II – go przejazdu kolejowego  
oraz Castoramy  - szacunkowa wartość zadania 208 000 zł, remont chodnika wzdłuż ulicy 
Obywatelskiej na odcinku od ulicy Pienistej w kieruku ulicy Maratońskiej - szacunkowa 
wartość zadania 165 000 zł, wymianę starego ogrodzenia, remont drogi i chodników 
wewnętrznych – ciągów komunikacyjnych w Żłobku nr 20 przy ul. Wioślarskiej 27  
- szacunkowa wartość zadania 50 000 zł, wymianę starego ogrodzenia, remont drogi  
i chodników wewnętrznych – ciągów komunikacyjnych w Żłobku nr 10 przy ul. Karolewskiej 
70/76 - szacunkowa wartość zadania 200 000 zł oraz wymiana starego ogrodzenia, remont 
tarasów zewnętrznych i ciągów komunikacyjnych w Żłobku nr 21 przy ul. Marusarzówny 9  
- szacunkowa wartość zadania 90 000 zł. 

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł do omawiania opinii innych 
podmiotów zewnętrznych. 

Komenda Miejska Policji prosi o dofinansowanie łódzkiej Policji w roku budżetowym 2015. 
Środki finansowe w proponowanych kwotach zostałyby wydatkowane na pokrycie kosztów 
ponadnormatywnej służby obchodowej i patrolowej przez policjantów w kwocie 2 mln zł, 
zakup 10 nieoznakowanych służbowych samochodów osobowych do zadań operacyjnych  
w ramach połączonych środków budżetowych Komendy Głównej Policji i samorządów 
lokalnych w kwocie 350 tys. zł, zakup sprzętu biurowego i komputerowego w celu poprawy 
warunków służby i pracy w Komisariatach oraz wydziałach Komendy Miejskiej Policji  
w Łodzi w kwocie 600 tys. zł z następującym podziałem: 200 tys. zł na kserokopiarki oraz 
niszczarki, a 400 000 zł na zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, a także  
na pokrycie kosztów zakupu emblematów odblaskowych oraz innych materiałów 
profilaktycznych przeznaczonych dla mieszkańców Łodzi, w szczególności dzieci  
i młodzieży łódzkich szkół oraz seniorów, w które wyposażeni zostaną podczas realizacji 
przez łódzkich policjantów działań prewencyjnych w kwocie 100 tys. zł.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przypomniał, że nowelizacja ustawy  
o ruchu drogowym mówi o tym, iż w obrębie niezabudowanym każdy poruszający się musi 
mieć na sobie jakiś element odblaskowy.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał Skarbnika Miasta, czy nie 
udałoby się znaleźć tych 100 tys. zł na zakup emblematów odblaskowych. Podkreślił,  
że chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci, które na terenach bardzo odległych  
od centrum chodzą do szkół drogami, na których nie ma chodników. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski przypomniał, że jeśli chodzi i środki dla Policji 
to od momentu, kiedy jest ustawowy odpis na tzw. rezerwę na zarządzanie kryzysowe to  
na etapie planowania budżetu i jego uchwalania nie ma takich środków. W trakcie roku  
ta rezerwa jest rozdysponowywana i o ile wydatki kwalifikują się do katalogu określonego  
w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, to wtedy miasto wspomaga. Dodał, że min. służba 
ponadnormatywna związana z pewnymi niebezpieczeństwami wynikającymi z organizacji 
mistrzostw świata w siatkówce i zakup samochodów w 2014 roku były finansowane  
w ramach tej rezerwy. Skarbnik Miasta podkreślił, że należy pamiętać, iż obowiązki w 
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zakresie finansowania pełnych kosztów utrzymania Policji ma budżet państwa. Miasto ma 
ustawową możliwość wspierania Policji, niemniej jednak nie może wyręczać budżetu miasta, 
bo coraz więcej obowiązków i oczekiwań różnego rodzaju służb kierowanych jest do 
samorządu, a samorząd ma określone źródła dochodów i tutaj w zakresie pozyskiwania źródeł 
dochodów ustawodawca nic nie zmienił. Zaznaczył, że w pierwszej kolejności miasto 
powinno finansować zadania miejskie i miejskie służby.  

Radna p. Urszula Niziołek – Janiak zwróciła uwagę, że miasto powinno się upomnieć  
o Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i o środki na zapewnienie realizacji tego 
programu.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że w tym roku pewne środki  
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego pozostały i tam pewne tego typu gadżety dla dzieci 
zostały zakupione bezpośrednio przez Urząd.  

Radna p. Urszula Niziołek – Janiak zapytała, ile jest w Łodzi kilometrów dróg bez 
chodników. Dodała, że zadziwiające jest to, iż przy okazji remontu drogi nie remontuje się 
chodników. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że było 320 km,  
ale w ostatnich trzech latach wybudowano … 

Radna p. Urszula Niziołek – Janiak zwróciła uwagę, że miasto robi przebicia przez 
kwartały jako dodatkowe drogi. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka dodał, że teraz pozostało jeszcze 290 km 
dróg gruntowych, które nie posiadają chodnika. Nadmienił, że są także drogi, których nie 
dolicza się do tego np. ulica Konstantynowska, która nie jest ulicą gruntową, ale też nie ma 
chodników. Wymienił również ulicę Brzezińską, która w swojej części do tzw. zabytkowego 
ronda nie posiada chodników.  

Radna p. Urszula Niziołek – Janiak podkreśliła, że najniebezpieczniejsze są te drogi, gdzie 
jest utwardzona jednia a nie ma chodników.  

 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejskiego w Łodzi 
złożył wniosek o uwzględnienie w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok środków finansowych 
na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej Łódź – Łaskowice „Środowiskowego Domu Strażaka” oraz tych zadań, które 
mają bezpośredni wpływ na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych  
i zapewnienie bezpiecznych warunków dla przechowywania i zabezpieczenia samochodów 
pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego. Są to termomodernizacja i wymiana dachu strażnicy 
OSP Łódź – Sikawa oraz karosacja zakupionego w 2013 roku samochodu ratowniczego 
lekkiego dla OSP Oddział Ratownictwa Wodnego. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał Skarbnika Miasta czy widzi 
możliwość kontynuacji inwestycji budowy remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
Łódź – Łaskowice. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski podkreślił, że to zadanie powinno być 
kontynuowane z uwagi na to, iż inwestycja jest w toku i pewien etap został zamknięty.  
Dodał, że zastanawia się, czy w tej części, w której ma zapewnić gotowość bojową to zadanie 
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będzie się kwalifikować w ramach rezerwy kryzysowej. I wtedy w trakcie roku będzie można 
przeznaczyć na to zadanie pewne środki. 

Radny p. Marcin Zalewski zapytał, czy to zadanie nie było związane z budżetem 
obywatelskim i później z poprawkami do budżetu na 2014 rok. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że było związane z poprawkami. 
zostało wprowadzone jako zadanie jednoroczne, tylko w części do 700 tys. zł będzie 
wydatkowane w tym roku. Zaznaczył, że to zadanie nie było związane z budżetem 
obywatelskim. 

Radny p. Marcin Zalewski wskazał, że to zadanie miało różny charakter, w pewnym 
momencie ewaluowało. Z budżetu obywatelskiego zostało przerzucone jako poprawka  
do budżetu.  

 

Prowadzenie posiedzenie przejął wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek. 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył wniosek o zabezpieczenie w budżecie miasta 
Łodzi na 2015 rok odpowiednich środków na zwiększenie kwot na dodatki motywacyjne dla 
nauczycieli do poziomu co najmniej 160 zł na etat kalkulacyjny oraz stworzenie funduszu na 
przeszeregowania dla pracowników niepedagogicznych na poziomie co najmniej  
3% osobowego funduszu płac, a także likwidację wskaźnika 0,95 dla pracowników 
niepedagogicznych. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek zapytał Skarbnika Miasta, czy było 
robione jakieś analizy, jaka byłaby to łączna kwota w budżecie na 2015 rok. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że wie, iż Wydział Edukacji 
przeprowadzał takie analizy. Dodał, że na chwilę obecną nie wie, czy one się zakończyły  
i jaki to ma skutek. 

Radny p. Marcin Zalewski powiedział, że na Komisji Edukacji został poruszony ten temat. 
Negocjacje z miastem cały czas trwają, jeśli chodzi o współczynnik 0,95 dla pracowników 
niepedagogicznych. Dodał, że jest propozycja ze strony związków zawodowych,  
żeby podnieść ten współczynnik do poziomu 1.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poinformował, że do Komisji wpłynęła 
uchwała Młodzieżowej Rady Miejskiej w sprawie budowy ogólnodostępnego boiska 
wielofunkcyjnego na Osiedlu Chojny – Dąbrowa na terenie XXXI LO  
przy ul. Kruczkowskiego 4.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał członków Komisji, czy są jakieś 
pytania do sformułowań zawartych w opinii RIO dotyczących projektu budżetu na 2015 rok  
i WPF.  

Nikt się nie zgłosił. 

 

Ad. 2. Sprawy różne i wniesione wnioski. 



 16

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski poprosił Skarbnika Miasta, 
aby zestawić to, ile miasto otrzymuje subwencji na zadania oświatowe i ile musi dopłacać. 
Chodzi o zestawienie z kilku lat, żeby zobaczyć ten proces, czy ta subwencja wzrasta, czy też 
nie. I w związku z czym, jaka kwota dopłat jest konieczna, ile miasto dopłacało do tej 
subwencji realizując zadania oświatowe. Dodał, że druga kwestia dotyczy sprawy środków na 
wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego przeciwpożarowego. Wiceprzewodniczący 
Komisji zapytał, na jakim poziomie były zaplanowane wydatki w tym dziale w 2014 roku.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że w dziale 754 plan  
po zmianach na koniec października 2014 roku wynosi 37 mln 946 tys. 28 zł.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy to już wszystko, 
w całości.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że to jest w całości,  
już po przesunięciach z rezerwy do tego działu.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski zwrócił uwagę,  
że w projekcie budżetu na 2015 rok w tym dziale jest zapisana kwota 77 mln 436 tys. zł. 
Dodał, że w 2013 roku było 80 mln zł.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski podkreślił, że powiedział tylko o zadaniach 
własnych bez dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o zadania własne 
niezlecone to na ten rok jest tutaj 28 mln 581 tys. 698 zł. Do tego dochodzi Państwowa Straż 
Pożarna, czyli 45 mln 490 tys. 200 zł.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski zauważył, że chciał 
porównywać w całości, nie rozbijając na to, co jest częścią Straży. Zaznaczył, że wynika  
z tego, że w całym dziale w stosunku do 2013 roku będzie mniej i w 2015 roku również 
będzie mniej.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że jeśli chodzi o zmiany,  
to będzie jakieś minimalne wahnięcie biorąc pod uwagę budżet uchwalony. Natomiast budżet 
po zmianach na pewno jest większy z uwagi na to, że przesuwane były duże środki z rezerwy 
zarówno dla Policji jak i dla Państwowej Straży Pożarnej. W związku z tym, jeśli 
porównujemy plan pierwotny to na pewno on będzie porównywalny.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski stwierdził, że tej wartości nie 
znalazł w całości w tych dokumentach i chciał to porównać.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski poinformował, że w dziale 754  
– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w budżecie uchwalonym na 2014 
rok było 76 mln 545 tys. 302 zł, z czego 73 mln 867 tys. 44 zł to były wydatki bieżące, 
natomiast 2 mln 678 tys. 258 zł stanowiły wydatki majątkowe. W międzyczasie plan został 
zwiększony do kwoty 83 mln 335 tys. 471 zł. Skarbnik Miasta dodał, że w projekcie budżetu 
na 2015 rok planowane jest 77 mln 436 tys. 638 zł, co stanowi wzrost do budżetu 
uchwalonego o 1,1 %. Nadmienił, że w trakcie roku z rezerwy kryzysowej, która jest 
kwalifikowana w innych dziale są do tego działu przesuwane środki. Tak samo do tego działu 
są przesuwane środki z tytułu otrzymanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska, którą pozyskuje min. Straż Pożarna. W związku z tym, z tego tytułu wydatki się 
zwiększają. Podkreślił, że niewątpliwie w 2015 roku będzie podobna sytuacja, dlatego 
proponuje, aby odnosić się  do budżetu uchwalonego a nie do budżetu po zmianach.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że chciał się tylko 
zorientować, czy te 83 mln zł, które były po zmianach planu, jakie będzie ostateczne 
wykonanie.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że jeśli chodzi o wydatki bieżące  
to na pewno będą w granicach 100 %, natomiast w przypadku wydatków majątkowych  
to trudno ostatecznie powiedzieć, bo inwestycje jeszcze trwają.   

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski zwrócił uwagę, że gdyby 
przyjęto to założenie, że po zmianie planu jest 83 mln zł, to projekt budżetu na 2015 rok jest 
prawie o 6 mln zł niższy.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wskazał, że w trakcie roku o prawie 5 mln zł 
zwiększyły się wydatki majątkowe w tym obszarze wynikające między innymi  
z uruchomienia rezerw i środków dotacyjnych, a tylko o 2 mln zł zwiększyły się wydatki 
bieżące w tym obszarze, które dotyczyły min. Policji. Skarbnik jeszcze raz poprosił  
o odnoszenie się do budżetu pierwotnego.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski podkreślił, że w jego ocenie 
odnoszenie się do budżetu pierwotnego jest mylące. Wskazał, że w kolejnych latach 
odnosimy się już do wykonania w ramach sprawozdania i wtedy mamy jasność, jakie wydatki 
były zrealizowane. Powiedział, że rozumie, iż ładnie wygląda jak budżet uchwalony na 2014 
jest 76 mln zł a teraz jest 77 mln zł i jest wzrost, ale potem ten budżet został podwyższony 
dzięki czemu jest on podobny do wykonania roku 2013 – prawie 81 mln zł i teraz mamy  
83 mln zł i to jest skala porównawcza. Stwierdził, że jeżeli te 83 mln zł będą wykonane  
to startujemy z niższego pułapu 77 mln zł i teraz jest kwestia, czy ta metoda, o której mówił 
Skarbnik ziści się czy nie, czy jest pewność, że te rezerwy i dodatkowe pieniądze będą  
w trakcie roku. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że na pewno będą rozwiązywane 
rezerwy, przede wszystkim na cele związane z bezpieczeństwem i zabezpieczeniem 
bezpieczeństwa i ochroną przeciwpożarową. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy trudno 
powiedzieć, co do skali. Dodał, że trudno jest również powiedzieć, jakie środki będą 
pozyskiwane min. z WFOŚ, bo w poszczególnych latach było różnie. Wskazał,  
że porównywanie, co do wykonania ma miejsce, ale z reguły ma miejsce przy sprawozdaniu  
z wykonania budżetu. Wtedy rzeczywiście porównuje się lata poprzednie i wykonanie 
budżetów lat poprzednich. W większości przypadków, gdy był prezentowany projekt budżetu 
na kolejny rok, odnoszono się do budżetów uchwalonych roku poprzedniego. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że będzie 
wdzięczny za dostarczenie zestawień dotyczących subwencji.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek zapytał, kiedy pojawi się ewentualna 
autopoprawka do budżetu na 2015 i WPF. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski poinformował, że powinna się pojawić  
w granicach 5 dni przed sesją budżetową tak, aby Komisja Finansów miała szansę, żeby się 
do niej ustosunkować.  

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że następne posiedzenie 
Komisji odbędzie w poniedziałek się 5 stycznia 2015 roku o godz. 9:15. Na posiedzeniu 
zostanie przedstawiony projekt stanowiska Komisji do projektu budżetu na 2015 rok i WPF. 

Na zakończenie przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka życzył wszystkim 
wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, pomyślności, dużo pieniędzy oraz szczęścia.  

 

W wyniku braku dalszych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła:  
Aneta Michalak 
Sekretarz Komisji 


