
DPr-BRM-II.0012.13.8.2020 
Protokół nr 17/IX/2020 

 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 17 września 2020 r. 

 
 
I. Obecność na posiedzeniu. 
 
 
stan Komisji   -   5 radnych, 
 
obecnych   -   4 radnych, 
 
nieobecny   -   1 radny, tj.: 
 
- pan radny Sebastian Bohuszewicz. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 16/VI/2020 posiedzenia z dn. 5 czerwca 2020 r. 

2. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi 
za I półrocze 2020 roku – druk nr 223/2020 – oraz z informacją o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2020-2048, w tym 
o przebiegu realizacji przedsięwzięć – druk nr 224/2020. 

3. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła stwierdził na wstępie, iż łączy się z nim 
wystarczająca ilość radnych, członków Komisji, aby można było rozpocząć obrady – Pan 
Przewodniczący otworzył w związku z tym posiedzenie Komisji.  
Pan Przewodniczący przedstawił następnie zebranym proponowany porządek obrad. 
 
Za przyjęciem porządku posiedzenia głosowało 4 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt 
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też nie wstrzymał się od głosu. 
 
Zebrani przyjęli wi ęc jednogłośnie porządek posiedzenia. 
 
 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 16/VI/2020 posiedzenia z dn. 5 czerwca 2020 r. 
 
Za przyjęciem tego protokołu głosowało 4 radnych, przeciw nie głosowały nikt, nikt  też nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła zatem powyższy protokół. 
 
 
Ad. 2. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi 
za I półrocze 2020 roku – druk nr 223/2020 – oraz z informacją o kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2020-2048, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć – druk nr 224/2020. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zgłosił propozycję, by w pierwszej kolejności 
ogólną informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2020 roku 
przedstawił Komisji Skarbnik Miasta Łodzi, a następnie radni zapoznaliby się z informacją 
na temat wykonania budżetu przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy, których 
przedstawiciele zaproszeni zostali do uczestnictwa w dzisiejszym posiedzeniu. 
 
Zebrani zaakceptowali tę propozycję. 
 
Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski przedstawił w związku z tym 
zebranym informację ogólną na temat wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2020 r. 
(załącznik nr 5 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zadał pytanie, czym spowodowany został 
znaczący spadek dochodów Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn, z jakim 
mieliśmy do czynienia w I półroczu bieżącego roku – w porównaniu z analogicznym okresem 
2019 r. 
 
Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski stwierdził, że dochody z tytułu podatku 
od spadków i darowizn realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych – Miasto nie 
ma wpływu na to, co dzieje się w powyższym obszarze. Trudno jest więc przewidzieć, jaka 
będzie faktycznie wysokość dochodów z tego tytułu. 
Sytuacja w ubiegłym roku była dość szczególna – Miasto dość niespodziewanie osiągnęło 
dochód znacznie wyższy niż to zaplanowano (plan – 8 247 000 zł, wykonanie – 
21 200 000 zł). W roku bieżącym natomiast sytuacja powróciła do takiej, z jaką mieliśmy 
do czynienia w latach poprzednich. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
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Zastępca Dyrektora Łódzkiego Centrum Wydarzeń pan Piotr Kurzawa poinformował 
zebranych, że jeżeli chodzi o wykonanie planu finansowego ŁCW, to zgodnie z planem 
budżetowym przychody jednostki miały wynieść 14 966 000 zł, natomiast koszty działalności 
ogółem – również 14 966 000 zł. W pierwszym półroczu br. plan przychodów został 
wykonany na poziomie 3 940 586 zł, natomiast koszty działalności ogółem wyniosły 
2 035 667 zł, co stanowi 13,6 % planu. 
Problemy związane z epidemią wirusa COVID-19 miały znaczący wpływ na funkcjonowanie 
jednostki – w roku bieżącym część imprez w ogóle musiano odwołać, część wydarzeń 
natomiast odbyło się w wersji hybrydowej, czyli połączonej opcji on-line oraz analogowo. 
Łódzkie Centrum Wydarzeń nie realizuje przychodów z tytułu własnych realizacji – 
ze sprzedaży biletów. W związku z tą sytuacją część środków, w wysokości 6,5 mln zł, 
zostało zamrożonych. 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ w Depar tamencie Pracy, Edukacji 
i Kultury pani Ewa Jasińska omówiła wykonanie budżetu przez powyższy Wydział oraz 
przez Zarząd Gospodarowania Odpadami (załącznik nr 6 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poprosił o informację na temat trzech zadań 
realizowanych przez Wydział w ramach wydatków majątkowych – których wykonanie 
w bieżącym roku jest zagrożone. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ w Depar tamencie Pracy, Edukacji 
i Kultury pani Ewa Jasińska poinformowała zebranych, że chodzi tutaj o zadanie dotyczące 
hydrolizy, które składa się z trzech części – usuwania azotu, usuwania fosforu oraz przerobu 
całej linii do hydrolizy. Kwota zapisana na wykonanie tych zadań wynosi 96 mln zł. 
Pani Dyrektor wyraziła nadzieję, że uda się jednak wykonać wszystkie prace, przewidziane 
na rok bieżący. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji 
i Kultury pan Jarosław Pawlicki  przedstawił Komisji informację nt. wykonania budżetu 
przez ten Wydział (załącznik nr 7 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zadał pytanie, jakie wydatki majątkowe 
Wydział planuje jeszcze poczynić w roku bieżącym. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji 
i Kultury pan Jarosław Pawlicki  poinformował zebranych, że jednym z poważniejszych 
działań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Wydziału, będzie budowa hali sportowej 
na terenie Osiedla Radogoszcz, przy Szkole Podstawowej nr 206. 
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Wiele prac inwestycyjno – remontowych w obiektach szkolnych Wydział przeprowadził 
w okresie wakacyjnym. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poprosił o informację na temat wydatków 
majątkowych Wydziału, związanych z przeciwdziałaniem epidemii wirusa COVID-19. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji 
i Kultury pan Jarosław Pawlicki  powiadomił Komisję, że jeżeli chodzi o powyższe 
wydatki, to plan po zmianach klasyfikuje się na poziomie 1 700 000 zł. Za I półrocze br. na to 
zadanie wydatkowana została kwota prawie 900 000 zł – ostatecznie wydane na ten cel środki 
za rok bieżący sięgnąć jednak mogą nawet sumy 3 mln zł. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
P. o. Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego UMŁ w Departamencie Architektury 
i Rozwoju pani Ewa Mereć omówiła z kolei wykonanie budżetu przez powyższe Biuro 
(załącznik nr 8 do protokołu). 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
 
Kierownik Oddziału w Biurze Promocji i Nowych Mediów UMŁ w Departamencie 
Architektury i Rozwoju pan Krzysztof Babij  omówił wykonanie budżetu przedmiotowego 
Biura (załącznik nr 9 do protokołu). 
 
Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 
 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w Departamencie Polityki 
Społecznej pan Szymon Kostrzewski oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych UMŁ w Departamencie Polityki Społecznej pani Iwona Iwanicka 
przedstawili zebranym informację o wykonaniu budżetu przez ww. Wydział (załącznik nr 10 
do protokołu). 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu pan Maciej Sobieraj omówił wykonanie 
budżetu przez ww. jednostkę (załącznik nr 11 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poprosił o informację, jakie remonty ZDiT 
zamierza wykonać jeszcze w bieżącym roku. 
 
P. o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu pan Marcin Woźniak powiadomił 
zebranych, że w ramach „Planu dla osiedli” Zarząd planuje w 2020 r. przeprowadzić remont 
ul. Pomorskiej, ul. Taborowej oraz ul. Gajcego. Remont ul. Pomorskiej już się rozpoczął – 
prace prowadzone są na odcinku od rynku w Nowosolnej do ul. Gryfa Pomorskiego. ZDiT 
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realizować będzie również inwestycje wpisane do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego – 
w ramach tych prac dokonana ma być m. in. naprawa ścieżki rowerowej przy ul. Hetmańskiej, 
czy remont chodników przy ul. Chocianowickiej – ul. Czerwone Maki. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zadał pytanie, czy Zarząd nie przewiduje 
problemów z realizacją tych inwestycji do końca bieżącego roku. 
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu pan Maciej Sobieraj zapewnił 
zebranych, że nie powinno być problemów z ich wykonaniem – umowy z wykonawcami 
zostały już podpisane, zgodnie z ich zapisami prace powinny zostać zakończone do końca 
listopad br. 
Obecnie ZDiT rozpoczyna ponadto remont wiaduktu przy al. Unii Lubelskiej (w sąsiedztwie 
Atlas Areny). Realizowana jest też modernizacja wiaduktu przy ul. Dąbrowskiego – prace te 
są już w znacznym stopniu zaawansowane i powinny się one zakończyć do końca listopad br. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o realizowane 
przez ZDiT zadanie: „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego – porozumienia 
międzygminne,” to jego wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi jedynie 29,24 %. Pan 
Przewodniczący zadał w związku z tym pytanie, dlaczego wykonanie to jest na takim niskim 
poziomie. 
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu pan Maciej Sobieraj stwierdził, że 
spadek tych wydatków wynika z mniejszej pracy przewozowej, ponieważ wraz 
z wystąpieniem epidemii wirusa COVID-19 i w konsekwencji zawieszeniem działalności 
szkół i uczelni, ZDiT w porozumieniu z sąsiednimi gminami zmniejszył częstotliwości 
kursowania pojazdów na tych liniach. Dopiero we wrześniu br. przywrócone zostały rozkłady 
jazdy, obowiązujące przed wybuchem epidemii. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich pan Andrzej Mikołajewski  
przedstawił zebranym informację o wykonaniu budżetu przez ZIM za I półrocze br. 
(załącznik nr 12 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poprosił o odpowiedź na pytanie, jakie 
ważniejsze inwestycje realizuje w chwili obecnej Zarząd. 
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich pan Andrzej Mikołajewski  
poinformował zebranych, że jednym z ważniejszych zadań Zarządu jest Rewitalizacja 
obszarowa centrum Łodzi – Projekt 1 – 8. Inną ważną inwestycją jest rozbudowa Stadionu 
Łódzkiego Klubu Sportowego przy al. Unii Lubelskiej 2 – inwestycja ta powinna się 
zakończyć do czerwca 2021 r. Do końca 2021 r. Stadion ten powinie zostać oddany 
do użytkowania. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poprosił o informację nt. prowadzonych 
przez ZIM inwestycji drogowych. 
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P. o. Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich pani Agnieszka Kowalewska – Wójcik  
powiedziała, że przyśpieszone zostały prace przy przebudowie al. Śmigłego – Rydza. Zarząd 
Inwestycji Miejskich chciałby, aby ulica ta została oddana do użytkowania wiosną przyszłego 
roku. 
Ponadto, do 15 października br. zostać ma ogłoszony przetarg na przebudowę torowiska 
w ul. Wojska Polskiego. 
Trwają również przygotowania do rozpoczęcia inwestycji w ul. Obywatelskiej, 
ul. Zarzewskiej i ul. Traktorowej. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zapytał, czy Zarząd przewiduje przesunięcia 
terminów realizacji niektórych inwestycji. 
 
P. o. Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich pani Agnieszka Kowalewska – Wójcik  
stwierdziła, że na pewno nie uda się w tym roku ukończyć inwestycji w ul. Obywatelskiej, 
ul. Zarzewskiej i ul. Traktorowej. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zadał pytanie, kiedy ma być realizowana 
przebudowa torowiska w ul. Wojska Polskiego. 
 
P. o. Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich pani Agnieszka Kowalewska – Wójcik  
poinformowała zebranych, że ZIM chciałby, aby inwestycja ta rozpoczęła się wiosną 2021 r. 
– wówczas prace te można by zakończyć w czerwcu 2022 r. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła powiedział: „jeszcze tylko pytanie odnośnie 
inwestycji przy ul. Wojska Polskiego. Projekt zakłada tamten wiadukt i tę pętlę tramwajową 
przy ŁC, czy to się już zmieniło?” 
 
P. o. Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich pani Agnieszka Kowalewska – Wójcik  
powiedziała: „on oczywiście jest tak złożony do Urzędu Marszałkowskiego i tak umowa 
została podpisana. Sam przetarg natomiast zostanie rozdzielony – do pętli i od pętli w górę, 
z tym przeciskiem pod ul. Strykowską. Zobaczymy, jakie będą wyniki.” 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
P.o. Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ 
w Departamencie Prezydenta pan Michał Śmiechowicz omówił wykonanie budżetu 
przez przedmiotowe Biuro (załącznik nr 13 do protokołu). 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
 
Dyrektor  Biura Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi UMŁ w Departamencie 
Prezydenta pan Mariusz Goss przedstawił zebranym informację nt. wykonania budżetu 
przez ww. Biuro (załącznik nr 14 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poprosił o odpowiedź na pytanie, jakie 
imprezy organizuje Biuro w chwili obecnej. 
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Dyrektor  Biura Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi UMŁ w Departamencie 
Prezydenta pan Mariusz Goss poinformował zebranych, iż Biuro jest współorganizatorem 
uroczystości, związanych z obchodami 81 rocznicy napaści ZSRR na Polskę. 
W dniu jutrzejszym natomiast rozpoczną się obchody 200-lecia Łodzi Przemysłowej – 
w związku z tą imprezą Biuro zorganizuje konferencję prasową, na której przedstawi swoje 
dalsze zamierzenia. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
P. o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich pan Marcin Pawlak  przedstawił Komisji 
informację nt. wykonania budżetu Zarządu (załącznik nr 15 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zadał pytanie, ilu najemców Miasto zamierza 
przekwaterować w bieżącym roku w związku z działaniami rewitalizacyjnym. 
 
P. o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich pan Marcin Pawlak  poinformował zebranych, 
iż w ubiegłym roku udało się wyremontować ok. 400 lokali mieszkalnych, w roku bieżącym 
natomiast Zarząd chciałby zrealizować 1000 lokali. 
Do dn. 30 czerwca br. udało się rozpocząć inwestycje w ok. 600 lokalach. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zapytał, czy inwestycje te są już zakończone. 
 
P. o. Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich pan Marcin Pawlak  wyjaśnił, że inwestycje te 
są w trakcie realizacji – remont części lokali udało się już natomiast zakończyć. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
Główny Specjalista w Wydziale ds. Zarządzania Projektami UMŁ w Departamencie 
Architektury i Rozwoju pani Ilona Karłat  omówiła wykonanie budżetu ww. Wydziału 
(załącznik nr 16 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zadał pytanie, jaki jest najważniejszy projekt, 
którym obecnie zajmuje się Wydział. 
 
Główny Specjalista w Wydziale ds. Zarządzania Projektami UMŁ w Departamencie 
Architektury i Rozwoju pani Ilona Karłat  powiedziała, że bardzo ważnym projektem, 
w którego realizację włączył się w chwili obecnej Wydział, jest budowa parkingów 
wielopoziomowych na terenie Łodzi. 
Wydział posiada ponadto jednostkę, która nadzoruje realizację projektu: „Plany dla osiedli.” 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
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P.o. Kierownika Oddziału w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ 
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu pani Martyna Raczkowska przedstawiła 
zebranym informację o wykonaniu budżetu przez przedmiotowe Biuro (załącznik nr 17 
do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poprosił o informację na temat przyczyn 
niewykonania przez Biuro wydatków majątkowych za I półrocze br. 
 
P.o. Kierownika Oddziału w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ 
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu pani Martyna Raczkowska poinformowała, 
zebranych, że jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to największą pozycję stanowi tutaj dotacja 
w projekcie: „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – Projekt 6,” gdzie w ramach umowy 
partnerskiej z Zarządem Nieruchomości Województwa Łódzkiego Biuro przekazuje dotację 
na remont nieruchomości przy ul. Roosevelta 15, w kwocie 8 418 612 zł. Zgodnie 
z aktualizowanym harmonogramem, rozpoczęcie tej inwestycji planowane jest pod koniec 
2020 r. – Wydział nie poniesie więc w tym roku wydatków z powyższego tytułu. 
Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa finansuje montaż tablic informacyjnych, które są 
umieszczane na budynkach po zakończeniu danej inwestycji. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
Dyrektor Biura ds. Zarządzania Kadrami UMŁ w Departamencie Prezydenta pani 
Beata Łuszczyńska przedstawiła zebranym informację o wykonaniu budżetu przez powyższą 
komórkę (załącznik nr 18 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła odnosząc się do realizowanych 
przez ww. Biuro zadań zleconych, zadał pytanie, które z tych zadań są najbardziej 
niedoszacowane przez stronę rządową. 
 
Dyrektor Biura ds. Zarządzania Kadrami UMŁ w Departamencie Prezydenta pani 
Beata Łuszczyńska poinformowała zebranych, że najbardziej niedoszacowane jest zadanie 
zlecone Gminie z zakresu spraw obywatelskich (1 236 097 zł) oraz zadanie z zakresu 
administracji rządowej wykonywane przez Powiat, realizowane głównie przez Wydział 
Urbanistyki i Architektury UMŁ (1 271 000 zł). W sumie niedoszacowanie zadań zleconych 
Gminie przez administrację rządową sięga na dzień 30 czerwca br. kwoty 3 092 131 zł. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poprosił o informację, czy Miasto musi 
dopłacać również do zadań, związanych ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 
Dyrektor Biura ds. Zarządzania Kadrami UMŁ w Departamencie Prezydenta pani 
Beata Łuszczyńska stwierdziła, że powyższymi kwestiami zajmuje się Wydział Zarządzania 
Kontaktami z Mieszkańcami UMŁ. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
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P. o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych pani Agata Król  omówiła wykonanie budżetu 
przez przedmiotową jednostkę (załącznik nr 19 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poprosił o odpowiedź na pytanie, czy 
wystąpiły trudności z realizacją budżetu przez Centrum, w związku z wystąpieniem epidemii 
wirusa COVID-19. 
 
P. o. Dyrektora Centrum Usług Wspólnych pani Agata Król  udzieliła na to pytanie 
przeczącej odpowiedzi. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji pani 
Anna Wierzbicka zaprezentowała Komisji informację o wykonaniu budżetu przez powyższy 
Wydział (załącznik nr 20 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zadał pytanie, czy Urząd Miasta Łodzi 
przygotowany jest na przejście kolejny raz na pracę zdalną. 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji pani 
Anna Wierzbicka stwierdziła, że Urząd Miasta posiada odpowiedni sprzęt komputerowy – 
potrzebne są jednak kolejne inwestycje celem uzupełnienia go. Niezbędna jest również 
wymiana przestarzałych komputerów, użytkowanych przez pracowników UMŁ. 
Wydział stara się również wymieniać laptopy, wykorzystywane przez pracowników. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji 
i Kultury pan Marcin Derengowski  omówił wykonanie budżetu przedmiotowego Wydziału 
(załącznik nr 21 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zadał pytanie, dlaczego wykonanie budżetu 
Wydziału w zakresie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie niecałych 20 %. 
 
P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji 
i Kultury pan Marcin Derengowski  stwierdził, że jest to kwestia księgowania 
realizowanych inwestycji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poprosił o odpowiedź na pytanie, czy 
pracownicy teatrów miejskich opłacani są z budżetu Wydziału Kultury. 
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P.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury UMŁ w Departamencie Pracy, Edukacji 
i Kultury pan Marcin Derengowski  powiedział, że Wydział Kultury nadzoruje instytucje 
kultury. Jeżeli chodzi jednak o pracowników, to jest to już kwestia samej instytucji, która 
posiada osobowość prawną. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
Dyrektor  Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ w Departamencie Ekologii 
i Klimatu pan Piotr Gluba  przedstawił zebranym informację na temat wykonania budżetu 
przez powyższy Wydział (załącznik nr 22 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poprosił o informację, dlaczego nie zostało 
zrealizowanie zadanie dotyczące ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie 14 łódzkich 
osiedli, poprzez kastrację i sterylizację zwierząt. 
 
Dyrektor  Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ w Departamencie Ekologii 
i Klimatu pan Piotr Gluba  poinformował zebranych, że zadanie to miało zostać 
zrealizowane w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego – zostało ono wstrzymane 
w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, wywołanej wirusem COVID-19. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zadał pytanie, czy Wydział prowadzi 
Schronisko dla Zwierząt. 
 
Dyrektor  Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ w Departamencie Ekologii 
i Klimatu pan Piotr Gluba  stwierdził, że Wydział nadzoruje działalność tej jednostki. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pani Iwona Safjanowska 
przedstawiła zebranym informację nt. wydatków na inwestycje za I półrocze br., które były 
realizowane na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (załącznik nr 23 
do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła odnosząc się do informacji, iż wstrzymana 
została realizacja zadania: „Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi 
butelkami plastikowymi i szklanymi,” zadał pytanie, czy realizacja innych zadań, 
przewidzianych na rok bieżący, nie jest zagrożona. 
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pani Iwona Safjanowska 
zapewniła zebranych, że nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o realizację innych zadań 
inwestycyjnych. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła poprosił o odpowiedź na pytanie, w jakim 
stopniu wybuch epidemii wirusa COVID-19 wpłynął na zmniejszenie się dochodów MOSiR. 
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P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pani Iwona Safjanowska oceniła, 
że pojawienie się epidemii znacząco wpłynęło na zmniejszenie się tych dochodów. W dniu 
11 marca br. zamknięte zostały wszystkie obiekty MOSiR-u i dopiero w pierwszej połowie 
maja sukcesywnie rozpoczęto wznawianie działalność na ich terenie. Całkowite otwarcie tych 
obiektów nastąpiło dopiero w lipcu, a więc już w drugim półroczu br. Sytuacja ta przyczyniła 
się w związku z tym do znaczącego spadku dochodów Ośrodka. 
Jeżeli chodzi o wpływy z dzierżaw nieruchomości, czyli wpływy z udostępnienia hal i boisk 
oraz z wynajmu powierzchni pod różnego rodzaju działalność, to wykonanie za I półrocze br. 
wyniosło 35 % planu. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zapytał, czy Miasto przyznało dzierżawcom 
ulgi w opłatach czynszowych. 
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pani Iwona Safjanowska 
twierdząco odpowiedziała na to pytanie – ulgi zastosowano również wobec najemców lokali 
komunalnych. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zadał pytanie, jaka była wysokość tych ulg 
i obniżek opłat, które Miasto zastosowało. 
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pani Iwona Safjanowska 
zadeklarowała, że przekaże panu Przewodniczącemu odpowiedź na to pytanie w terminie 
późniejszym. 
Pani Dyrektor powiadomiła ponadto zebranych, że jeżeli chodzi o dochody Ośrodka, to 
wpływy z opłat za bilety wstępu na teren lodowisk przenośnych oraz na pływalnie wyniosły 
zaledwie 18 % planu. Jeśli chodzi np. o Pływalnię Wodny Raj, to wpływy z opłat za bilety 
wstępu za czerwiec br. wyniosły zaledwie 15 tys. zł, podczas gdy wpływy z tego samego 
tytułu w analogicznym okresie 2019 r. wyniosły 100 tys. zł. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zapytał, czy MOSiR planuje montaż instalacji 
fotowoltaicznych na terenie swoich obiektów – pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że 
rozwiązanie takie na pewno przyniosłoby znaczące oszczędności, jeżeli chodzi o wysokość 
opłat za ogrzewanie i za energię elektryczną. 
 
P.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pani Iwona Safjanowska 
zapewniła zebranych, że przedstawiciele MOSiR rozważają możliwość zastosowania takiego 
rozwiązania. 
 
Więcej pytań do pani Dyrektor Safjanowskiej nie zgłoszono. 
 
 
Dyrektor Wydziału Sportu UMŁ w Departamencie Rewitalizacji i Sportu pan Marek 
Kondraciuk  przedstawił z kolei zebranym informację nt. wykonania budżetu przez powyższy 
Wydział (załącznik nr 24 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zadał pytanie, czy Wydział Sportu zarządza 
boiskami „Orlik.” 
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Dyrektor Wydziału Sportu UMŁ w Departamencie Rewitalizacji i Sportu pan Marek 
Kondraciuk  poinformował radnych, iż w Łodzi działają 42 „Orliki” – z czego 3 boiska 
pozostają w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, natomiast pozostałe 39 zarządzane 
są przez Wydział Edukacji UMŁ. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zapytał, jakie imprezy sportowe na pewno 
w tym roku odbędą się w Łodzi. 
 
Dyrektor Wydziału Sportu UMŁ w Departamencie Rewitalizacji i Sportu pan Marek 
Kondraciuk  powiedział, że na pewno zorganizowane zostaną następujące imprezy, jak Otylia 
Swim Tour, czy Lodomania z Mariuszem Czerkawskim w Łodzi. Na pewno nie odbędzie się 
natomiast DOZ Maraton Łódź, czyli bieg ul. Piotrkowską. Nie wiadomo jeszcze natomiast, 
czy zorganizowane zostaną Mistrzostwa Świata Super Enduro – impreza ta zaplanowana 
została w pierwszej połowie grudnia br.  
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pani Monika Andrzejewska – Koniuszaniec przedstawiła 
zebranym informację nt. wykonania budżetu powyższego Wydziału (załącznik nr 25 
do protokołu). 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
 
Dyrektor Wydziału Finansowego UMŁ w Departamencie Finansów Publicznych pan 
Michał Łyczek omówił wykonanie budżetu przez ww. Wydział (załącznik nr 26 
do protokołu). 
 
Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 
 
 
Dyrektor Biura Egzekucji Administracyjnej i Windyka cji w Departamencie Finansów 
Publicznych pan Grzegorz Siwik zaprezentował Komisji informację o wykonaniu budżetu 
przedmiotowego Biura (załącznik nr 27 do protokołu). 
 
Nie zgłoszono pytań, ani głosów w dyskusji. 
 
 
P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ w Departamencie 
Gospodarowania Majątkiem pan Marek Jóźwiak przedstawił zebranym informację 
nt. wykonania budżetu przez ww. Wydział (załącznik nr 28 do protokołu). 
 
Nie zgłoszono pytań i głosów w dyskusji. 
 
 
Komendant Straży Miejskiej w Łodzi pan Zbigniew Kuleta omówił wykonanie budżetu 
przez powyższą jednostkę (załącznik nr 29 do protokołu). 
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Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła odnosząc się do informacji, iż w związku 
z pojawieniem się epidemii wirusa COVID-19 decyzją Wojewody Łódzkiego Straż Miejska 
została oddelegowana do współpracy z Komendą Miejską Policji, zadał pytanie, czy 
w konsekwencji tej decyzji Straż otrzymała jakieś środki finansowe z budżetu Wojewody. 
 
Komendant Straży Miejskiej w Łodzi pan Zbigniew Kuleta powiedział, że Straż wystąpiła 
do Wojewody Łódzkiego z prośbą o zwrot kosztów, poniesionych przez jednostkę, w kwocie 
1,2 mln zł. Wniosek ten złożony został w czerwcu br. – do tej pory pan Komendant nie 
otrzymał jeszcze żadnej odpowiedzi z Urzędu Wojewódzkiego. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
 
 
Przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi pan Karol Gruszczyński przedstawił 
zebranym informację o wykonaniu budżetu przez ZZM (załącznik nr 30 do protokołu). 
 
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zadał pytanie, w jakim stopniu zmniejszyły 
się dochody Zarządu z tytułu zakupu biletów wstępu do Palmiarni oraz do Ogrodu 
Botanicznego. 
 
Przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi pan Karol Gruszczyński ocenił, że 
dochody z powyższego tytułu zmniejszyły się o kwotę 292 918 zł. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zapytał, jakie wydatki majątkowe planuje 
jeszcze w bieżącym roku poczynić Zarząd 
 
Przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi pan Karol Gruszczyński poinformował 
zebranych, że po 30 czerwca br. ZZM znacząco przyśpieszył realizację inwestycji, 
m. in. w zakresie budowy placów zabaw w Parku Źródła Olechówki, czy na terenie zieleńca 
między ul. Drewnowską, a ul. Lutomierską. W najbliższym czasie natomiast Zarząd 
rozpocznie modernizację ogrodzenia okalającego Ogród Botaniczny. 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zadał pytanie, czy Zarządowi uda się 
zrealizować do końca 2020 roku wszystkie zaplanowane inwestycje. 
 
Przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi pan Karol Gruszczyński wyraził 
nadzieję, iż uda się zrealizować wszystkie te inwestycje. 
 
Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono – na tym dyskusję w powyższym punkcie 
zakończono. 
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Ad. 3. Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła przedstawił zebranym pisma, które 
w ostatnim czasie skierowane zostały do Komisji. 
 
1. Zestawienie przedstawiające wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Łodzi 

za 7 m-cy 2020 roku. 
 
Zebrani przyjęli treść powyższej informacji do wiadomości. 
 
2. Pismo Przewodniczącej Zarządu Osiedla Teofilów – Wielkopolska p. Katarzyny Ochman – 

Rudzkiej w sprawie niezwoływania posiedzeń Rady Osiedla Teofilów – Wielkopolska. 
 
Ustalono, iż Komisja skonsultuje się z Wydziałem Prawnym UMŁ w kwestii dalszego 
procedowania powyższej sprawy. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

            Kamil Deptuła 
Marek Wasielewski 


