
DPr-BRM-II.0012.1.3.2019 
Protokół nr 22/V/2020 

 
posiedzenia Komisji Budżetu Obywatelskiego  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 20 maja 2020 r. 

 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -   7 radnych, 

obecnych    -   6 radnych, 

nieobecnych   - 1 radny, tj.: 

radny, tj. p. Mikołaj Stefanowski – nieobecny nieusprawiedliwiony 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu. 

II.  Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:  

Radny p. Damian Raczkowski przewodniczący komisji.  

III.  Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 21/II/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.  

2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2019 
 – druk nr 73/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.  

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. – 
druk nr 74/2020.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV.  Przebieg posiedzenia i ustalenia: 

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski po stwierdzeniu quorum, 
na podstawie podpisów na liście obecności radnych, otworzył obrady. Pan Przewodniczący 
powitał radnych i zaproszonych gości. Następnie pan Przewodniczący poinformował, 
że porządek obrad przekazano państwu radnym za pośrednictwem Aktówki. Po odczytaniu 
proponowanego porządku obrad zapytał o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono.  

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła dzienny porządek obrad w pierwotnie zaproponowanym 
brzmieniu.  

Ad 1. Przyjęcie protokołu nr 21/II/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: poinformował, że projekt 
protokołu nr 21/II/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. przekazano do Aktówki. Następnie zapytał 
o uwagi do protokołu nr 20/II/2020 z dnia 5 lutego 2020 r.   

Uwag nie zgłoszono.  
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Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: poddał pod głosowanie Komisji 
przyjęcie protokołu nr 21/II/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.   

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła protokół nr 21/II/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.   

 

Ad 2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2019 
 – druk nr 73/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił w kolejności przedstawicieli komórek i jednostek 
organizacyjnych UMŁ: 

Zastępca dyrektora w Wydziale Edukacji p. Jarosław Pawlicki: zadania z budżetu 
obywatelskiego realizowane przez Wydział Edukacji w klasyfikacji książki w zakresie 
wydatków bieżących rozpoczynają się od str. 447, natomiast w zakresie wydatków 
majątkowych od str. 704.  

W ramach zadań z budżetu obywatelskiego sklasyfikowanych jako zadania bieżące w sumie 
na powiecie i na gminie zrealizowaliśmy 37 zadań; 35 na gminie, 2 na powiecie. Plan 
uchwalony był na poziomie 4 mln 97 tys. 122 zł. Natomiast wykonanie tego planu zakończyło 
się na poziomie 3 mln 226 tys. 478 92 zł. W związku z czym wykonanie całościowe zadań 
z budżetu obywatelskiego na 2019 r. w zakresie zadań bieżących zakończyło się na poziomie 
niespełna 84%.  

W przypadku zadań majątkowych na gminie zrealizowanych zostało 24 zadania, na powiecie 
3. W sumie w zadaniach majątkowych było 27 zadań z budżetu obywatelskiego. Budżet 
uchwalony był na poziomie 10 mln 727 tys. 555 zł. Wykonanie zostało zakończone na 
poziomie 9 mln 21 tys. 185 16 zł., co ostatecznie pozwala podsumować na poziomie 
niespełna 84% wykonania zadań z budżetu obywatelskiego w zakresie zadań majątkowych.  

Sumarycznie zadań było 64. Łącząc zadania bieżące i majątkowe sumarycznie budżet 
uchwalony był na poziomie 14 mln 824 tys. 677 zł. W sumie wykonanie było na poziomie 
12 mln 247 tys. 664 zł. Zadania wykonano na poziomie niespełna 84%.  

Ze wszystkich tych zadań sumarycznie w 2019 r. nie udało się wykonać pięciu zadań, które 
zostały wznowione w 2020 r. W związku z czym przewiduje się, że wszystkie zadania 
z 2019 r. w ramach budżetu obywatelskiego zostaną wykonane.  

Pytania.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: pięć zadań, które zostały 
przeniesione na rok 2020, to są zadania jakiego rodzaju? 

Zastępca dyrektora w Wydziale Edukacji p. Jarosław Pawlicki: są to zadania bieżące 
i majątkowe. Wszystkie de facto są związane z infrastrukturą sportową, tj. sale gimnastyczne 
i siłownie.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: czy tych pięć zadań w związku 
z obecną sytuacją finansową i podjętą decyzją o wstrzymaniu/zamrożeniu realizacji zadań 
w roku bieżącym, to czy któreś z tych zadań jest w tych zamrożonych? 

Zastępca dyrektora w Wydziale Edukacji p. Jarosław Pawlicki: są one realizowane.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: będę pytał o to wszystkie 
wydziały, ponieważ chcielibyśmy dążyć do uniknięcia sytuacji kumulacji zadań.  
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Zastępca dyrektora w Wydziale Edukacji p. Jarosław Pawlicki: wiemy, że jedno z tych 
zadań jest w procesie i wierzymy, że jego realizacja zakończy się z końcem roku.  

Zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Marek 
Białkowski: środki z budżetu obywatelskiego w naszym przypadku konsumowała straż 
pożarna, konkretnie OSP. Było 10 zadań, 3 na wydatkach bieżących. Rzecz dotyczyła zakupu 
sprzętu technicznego i wyposażenia osobistego strażaka. Zadania wykonane w 100%.  

Wydatki majątkowe również wykonano w 100%. Dotyczyły one zakupu czterech 
samochodów, pierwszy raz w historii, plus sprzęt techniczny. Łącznie było to 7 zadań, które 
wykonano w 100%.  

Pytania.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: jaka jest liczba zadań, które 
w tym roku zostały zamrożone? 

Zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa p. Marek 
Białkowski: siedem.  

Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: 
w zeszłym roku realizowaliśmy 11 zadań z budżetu obywatelskiego, 10 zadań zostało 
zrealizowanych, 1 zadanie jest cały czas w trakcie realizacji, ponieważ jest podpisana umowa 
na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, tj. projekt zamienny na zadaniu 
tężnia solankowa z otoczeniem na ul. Popiełuszki na Retkini. Pozostałe 10 zadań 
zrealizowanych. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w roku ubiegłym to 2 mln 
23 tys. 109 zł. Kwota wydatkowana to 1 mln 419 tys. 935 zł.  

Jednocześnie w roku ubiegłym Wydział Gospodarki Komunalnej realizował jeszcze zadania, 
które kończył z lat ubiegłych. Z roku 2017 nastąpiła ostateczna płatność i rozliczenie zadania: 
budowa pomnika rzeźby jednorożca i realizowano także z roku 2018 jako kontynuację 
6 zadań, z czego 4 zostały zrealizowane, 2 nie zostały zrealizowane i przeszły jako zadania do 
realizacji na rok 2020.  

Te dwa niezrealizowane zadania to jest: budowa boiska na ul. Sępiej i III etap realizacji 
zadania rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków 
mieszkalnych oraz oświetlenie terenu.  

Zadanie: budowa boiska na ul. Sępiej – zadanie zostało zamrożone, co oznacza, że nie będzie 
realizowane w roku bieżącym. Zadanie: III etap realizacji zadania rewitalizacja terenów 
zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu, 
zielonych, to tutaj w tym roku też nie ma możliwości, ponieważ brak jest środków 
finansowych.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: znam sprawę tężni na 
ul. Popiełuszki. Temat był wielokrotnie omawiany również na Komitecie. Czy my mamy 
jakakolwiek konkluzję, co z tym projektem będziemy robić. Tam były najpierw rozmowy, 
aby zamienić miejsce, a potem zamiast tężni coś innego. Finalnie nie pamiętam na czym 
stanęło. Boję się, że przy tej sytuacji finansowej miasta, jaką mamy obecnie, każdy kolejny 
projekt to będzie taka kulka, która nam może za rok spowodować niezłą kumulację.  

Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: jeśli 
chodzi o to zadanie, to jest projekt zamienny; nie ma tej tężni tylko jest zadanie pn. budowa 
kompleksu rekreacyjnego. Niemniej jednak umowa na opracowanie dokumentacji została 
w roku ubiegłym podpisana z kontynuacją w tym roku. Natomiast na samą realizację nie ma 
środków finansowych i nie ma tego zadania w budżecie miasta na ten rok do realizacji. Czyli 
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będziemy mieli dokumentację do realizacji ewentualnie w kolejnym roku. Dokumentację do 
zadania zamiennego.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: rozumiem, że mamy to podpisane 
z projektodawcą, że on się zgadza na wydanie pieniędzy w inny sposób? Mówię to 
ze względu na bezpieczeństwo państwa jako Urzędu i nas jako Komisji? Często się zdarza, 
że mieszkańcy głosowali na coś innego, a powstało cos innego, a potem są pretensje.  

Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: tak. 
Myślę, że tak, bo tam były spotkania w terenie z wnioskodawcami, z mieszkańcami.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: wiem, że chyba pan pełnomocnik 
Jędrachowicz zajmował się tą sprawą.  

Zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: pan 
pełnomocnik osobiście prowadził też te spotkania i rozmowy.  

Inspektor w Zarządzie Inwestycji Miejskiej p. Agata Bednarek: ZIM w roku 2019 miał 
do wykonania 10 zadań, z czego wykonał 7. dwa zostały wykonane na początku roku 2020 
i było to oświetlenie ulic. Jedno jest w trakcie realizacji. W dniu 13 maja podpisaliśmy 
umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na prawoskręt z ulicy Drewnowskiej.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: opiniowaliśmy kwestię wycinki 
drzew. Czy wycinka drzew jest potwierdzona? W tamtym roku była koncepcja i my 
opiniowaliśmy koncepcję, która zakładała wycięcie drzew po prawej stronie. Wydaliśmy 
opinię, że w zamian za te drzewa żądamy chyba trzech nasadzeń za jedno drzewo i nawet 
wnioskodawczyni była wówczas na Komisji. Nie mówiąc o tym, ze jak składała projekt, 
to nawet urzędnicy mówili, że nie trzeba będzie wycinki drzew.  

Inspektor w Zarządzie Inwestycji Miejskiej p. Agata Bednarek: w tym duchu będziemy 
robić.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: rozumiem, że wycinamy 
te drzewa? 

Inspektor w Zarządzie Inwestycji Miejskiej p. Agata Bednarek: niestety jest taka 
konieczność.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: 13 maja jest podpisana umowa na 
dokumentację i jak państwo dalej przewidują podstępowanie i czas trwania. Kiedy 
dostaniemy dokumentację i jak będziemy to wykonywać? 

Inspektor w Zarządzie Inwestycji Miejskiej p. Agata Bednarek: wstępny termin jest na 
sierpień, ale nie wiem, czy się nie przesunie z racji aktualnej sytuacji w kraju.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: w przeszłości wielokrotnie na 
równych spotkaniach dyskutowano na ten temat w obecności ZZM. Tamte drzewa nie są 
bardzo duże. Będę się na temat tej inwestycji wypowiadał, ponieważ tam mieszkam. Akurat 
nie ja zgłaszałem ten wniosek. To nie są duże drzewa, w związku z tym zastanawiam się 
zawsze, czy nie można byłoby chociaż spróbować podjąć jakiegoś wysiłku związanego 
z próbą przesadzenia tych drzew. Ja wiem, że są różne opinie co do kwestii ich przyjmowania 
się, że to wcale nie jest takie łatwe. W momencie, kiedy tam wytniemy drzewa, powstaje 
pytanie, czy w jakiejś perspektywie będziemy zastanawiali się nad wdrożeniem takiego 
procesu, że przy inwestycjach może warto zacząć drzewa przesadzać, a nie koniecznie 
je wycinać. Wiem, że na dziś nie mamy funduszy i wprowadzonej polityki w tym zakresie, 
ale na przyszłość, być może jako radni, powinniśmy znaleźć dla Wydziału Zieleni fundusze, 
aby takie umowy mogli podpisywać.  
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Zresztą na jednej z Komisji otrzymaliśmy informację, że jest firma, która chciałaby próbnie 
zorganizować przesadzenia, ale nie znam finału.  

Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: 
MOPS realizował w 2019 r. 3 projekty. Wszystkie zostały zrealizowane. Wydaliśmy łącznie 
98% środków, nie zostawiliśmy nic na ten rok.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: moje pytanie dotyczy projektu 
pralnia i suszarnia całodobowa dla osób bezdomnych, która miała powstać na ul. 
Wólczańskiej. Mieliśmy na Komisji temat przez państwa przedstawiony. Propozycja finalna, 
która wyszła z Komisji była taka, aby MOPS spróbował porozumieć się z organizacjami 
pozarządowymi, które na co dzień i tak zajmują się tą tematyką. Jak wygląda sytuacja, czy 
zadanie jest wśród zamrożonych? 

Zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Elżbieta Jaszczak: tak.  

P.o. zastępcy dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i: str. 497 – 519. 
W 2019 r. w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 2019 procent wykonania budżetu 
w stosunku do kwoty uchwalonej wyniósł 90,80%. Kwota uchwalona to 948 tys. 620 zł. 
Kwota wydatkowana to 861 tys. 374 zł. Zrealizowano 52 zadania, w których 3 wykonane 
zostały przez organizacje pozarządowe, 49 przez miejskie instytucje kultury, 4 projekty przez 
domy kultury, 45 przez filie biblioteki miejskiej w Łodzi. Łącznie zakupiono 20 tys. 
453 woluminy, 2 tys. 770 sztuk audibooków. W ramach jednego projektu zakupiono dostęp 
do ebooków, w ramach jednego zadania wyposażono i doposażono filie Bałuckiego Ośrodka 
Kultury Lutnia. 6 zadań obejmowało projekty z obszaru organizacji wydarzeń.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: mam pytanie odnośnie zgłoszenia 
projektu na osiedlu w zakresie zakupu książek do filii. Z tego co wiemy z racji struktury 
Biblioteki Miejskiej w Łodzi pytanie jest, czy zawsze ksiązki, które powinny być kupione do 
danej filii trafiają do niej? 

P.o. zastępcy dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i: książki trafiają 
zazwyczaj do tej filii.  

Radny p. Bogusław Hubert: mieszkańcy zwracali uwagę na to, że głosują na doposażenie 
danej biblioteki, w tym przypadku na osiedlu Zarzew. Natomiast nie ma żadnej pewności, że 
kwota przeznaczona na doposażenie biblioteki zostanie rzeczywiście zrealizowana dla 
konkretnej filii na Zarzewie. Ja rozumiem, że struktura Miejskiej Biblioteki w Łodzi wygląda 
w tej chwili tak, że zakupy są robione centralnie i zdaję sobie sprawę, że mogą te kwoty ściśle 
nie dotyczyć danej filii, mogą być jakieś różnice, natomiast chyba dobrze byłoby to 
w następnych edycjach budżetu obywatelskiego – jeżeli będą – uszczegółowić. Chodzi o to, 
aby mieszkańcy rzeczywiście wiedzieli, że chcą doposażenia danej fili, swojej osiedlowej, 
ale rzeczywiście zakup będzie centralny i decyzją dyrekcji biblioteki jakieś pozycje 
odpowiadające kwotowo przegłosowanemu projektowi, czy zgłoszonemu zadaniu zostaną do 
danej biblioteki przekazane. Chodzi o to, aby mieszkańcy mieli taką świadomość.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: czy jest taka możliwość, abyśmy 
dostali sprawozdanie w formie tabelarycznej tych projektów? Prosimy o mejla.  

P.o. zastępcy dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i: tak, przekażemy.  

Inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Dorota Jarzębska: WZiSS 
w 2019 r. miał 18 zadań realizowanych, z czego jedno nie zostało zrealizowane i przeszło na 
ten rok. Była to rejestracja pacjentów, modernizacja parteru przychodni przy Próchnika 11. 
Zadanie jest już w toku, umowa została podpisana w maju. Realizujemy.  
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Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: a tych 18 zadań na jaką było 
kwotę? 

Inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Dorota Jarzębska: zadania 
inwestycyjne opiewały na kwotę 2 mln 521 tys. 530 zł, natomiast zadania bieżące były na 
kwotę 2 mln 389 tys. 221, 43 zł.  

Zastępca dyrektora w Zarządzie Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak: plan na 2019 r. 
w zakresie zadań budżetu obywatelskiego wynosił 8 mln 769 tys. 375 zł, wykonanie na 
poziomie 5 mln 687 tys. 231 zł.  
Mieliśmy do wykonania ok. 19. zadań, z czego 7 zadań nie udało się wykonać.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: a jakiego typu są te zadania? 

Zastępca dyrektora w Zarządzie Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak: są to zadania 
inwestycyjne.  

Zastępca dyrektora w Zarządzie Dróg i Transportu p. Marcin Wo źniak:  w 2019 r. 
z budżetu obywatelskiego mieliśmy przeznaczone 701 tys. 100 zł. Było to 15 zadań. 
Wszystkie wykonaliśmy poziom wykonania 90,44%.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: czy w ZDiT są jeszcze zalegle 
zadania z poprzednich edycji? 

Zastępca dyrektora w Zarządzie Dróg i Transportu p. Marcin Wo źniak:  
wnioskowaliśmy o środki, ale nie mamy środków, aby to zrealizować. To było zadanie 
związane z remontem przejścia podziemnego na Zgierskiej.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: wiem, że na Komitecie też była na 
ten temat dyskusja, że jest to bardzo droga inwestycja.  

Rozumiem, że zadania rowerowe wyprostowaliśmy? 

Zastępca dyrektora w Zarządzie Dróg i Transportu p. Marcin Wo źniak: zadania 
rowerowe to Zarząd Inwestycji Miejskich.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: wiem, że ZDiT współpracował 
w zakresie tego zadania.  

Zastępca dyrektora w Zarządzie Dróg i Transportu p. Marcin Wo źniak: musiałbym się 
zorientować.  

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: w sprawie zadań 
rowerowych poinformuję, że na początku roku zakończyliśmy fazę dodatkowych uzgodnień. 
Odbyło się kilka spotkań. Mamy protokoły z ustaleniami. Spośród tych wszystkich zadań, 
które albo nie były realizowane, albo zdaniem autorów niewłaściwie były realizowane, 
3 zadania stanowiły protokół rozbieżności. W stosunku do trzech zadań miasto stoi na 
stanowisku i taką zakomunikowano informację, że te 3 zadania nie będą realizowane 
ze względu na kwestię bezpieczeństwa i ewentualnych zagrożeń czy konsekwencji. 
Rozwiązania pokazywane przez autorów, w ramach naszych służb, czy też policji nie znalazły 
przychylności. W związku z tym te 3 zadania nie będą realizowane.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: rozumiem, że wnioskodawcy 
zostali poinformowani.  

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: tak.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: ja również brałem udział 
w jednym z tych spotkań.  



 7

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: osobną kwestią był 
stopień realizacji tych uzgodnień, które zapadły na jednym z pierwszych spotkań, gdzie 
inwestor, czyli w tym przypadku ZIM realizował te projekty. Myśmy mieli je niejako odebrać 
w momencie, kiedy minie deklarowany czas. W to wszystko wmieszała się kwestia 
koronowirusa. Zadanie dotyczące kwestii rowerowych są cały czas aktualne w tym sensie, 
że koniec maja był podany jako termin. Ja pamiętam, aby po tym terminie przekazać 
informację autorowi.  

Anna Dymińska Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: MOSiR realizował w ubiegłym roku 
4 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 1 mln 341 tys. 500 zł. Zrealizowane zostały 
wszystkie zadania w 99%. Jedno zadanie miękkie na 71 tys. również zostało zrealizowane. 
W roku 2020 mamy wstrzymane do realizacji 5 zadań.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: czy w roku 2020 jakiekolwiek 
zadanie zostało rozpoczęte w sensie podpisania umowy?  

Anna Dymińska Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: nie mamy podpisanej żadnej 
umowy.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: w 2019 r. WS realizował 10 zadań 
z budżetu obywatelskiego na łączną kwotę 222 tys. 650 zł. Wykonane zostały wszystkie 
zadania na łaczna kwotę 211 tys. 448 tys. zł. 9 z 10 zadań zostało wykonanych w 100%,  
jedno w 81,10%. To zadania z Łódzkich Wzniesieniach z nordick walking Się dotleniaj. Na 
zadanie mieliśmy przeznaczone 29 tys. 100 zł, a wpłynęła oferta na 23 tys. 600 zł. Stąd 
oszczędność. Tegoroczne zadania są zamrożone, jedno rozpoczęło się w styczniu i będzie 
kontynuowane jeśli będą lodowiska zamrożone w II połowie roku.  

Komendant Straży Miejskiej w Łodzi p. Zbigniew Kuleta:  w ubiegłym roku straż Miejska 
realizowała 7 zadań z budżetu obywatelskiego. Wszystkie zadania zostały zrealizowane 
w całości. 4 zadania dotyczyły rozbudowy monitoringu miejskiego w rejonie Parku 
Podolskiego, osiedla Parku Monitwiłła – Mireckiego, osiedla Górniak i rejonu Zacisze. Jedno 
zadanie dotyczyło zwiększenia bezpieczeństwa i dodatkowych patroli w rejonie Uroczyska 
Lublinem, 2 zadania były ogólnomiejskie. Wszystkie zostały zakończone. W tym roku mamy 
4 zadania dotyczące monitoringu miejskiego, które nie są w tej chwili realizowane.  

Radny p. Bogusław Hubert: zadanie dotyczące monitoringu w Parku Podolskim, rozumiem, 
że też jest wstrzymane. Sytuację rozumiem i niestety musze się z tym pogodzić i przyjąć do 
wiadomości, ale przed realizacją musi być faza projektowa. Czy te czynności są zrobione? 

Komendant Straży Miejskiej w Łodzi p. Zbigniew Kuleta:  jesteśmy przygotowani. Jeśli 
tylko będzie uruchomiony budżet obywatelski na ten rok, to ruszymy z tym zadaniem.  

Radny p. Bogusław Hubert: jako projektodawca tego zadania, mieszkaniec osiedla Zarzew 
i radny z tego okręgu, bardzo żałuję, że w tym roku być może nie będzie zrealizowane. 
Rozumiem powody i mam nadzieję, że jak najszybciej jak tylko będzie można to zadanie 
będzie zrealizowane. Mieszkańcy osiedla bardzo chcą poprawy bezpieczeństwa. Jednocześnie 
chcę podziękować za już zrobiony monitoring, czyli w części zachodniej Parku Podolskiego, 
ponieważ ciągle do mnie docierają opinie ludzi, podziękowania mieszkańców za ten 
monitoring.  

P.o. Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Piotr Gluba: w 2019 
WOŚiR realizował 2 zdania z budżetu obywatelskiego. Łączna kwota uchwalona na zadania 
wynosiła 655 tys. zł. Kwota wydatkowana to 639 tys. 737 zł. Wykonanie budżetu było na 
poziomie 96%. Nie rozpoczęliśmy zadań planowanych na 2020 r.  
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Zarząd Lokali Miejskich: w 2019 r. ZLM został zobowiązany do zrealizowania 4 zadań 
z budżetu obywatelskiego. Pierwsze z nich dotyczyło świetlicy osiedlowej przy 
ul. Beskidzkiej 172. Ta inwestycja nie została zrealizowana, ponieważ p. Paweł Jędrachowicz 
wstrzymał realizację tego zadania i tutaj niestety nic nie zostało wykonane.  

Kolejne zadanie dotyczyło wykonania muralu im. Artura Rubinsteina przy skrzyżowaniu ulic 
Traugutta i Sienkiewicza. To zadanie zostało wykonane.  

Kolejne zadanie dotyczyło modernizacji placu zabaw przy ul. Garnizonowej. ta inwestycja 
również została wykonana.  

Ostatnie zadanie dotyczyło rozbiórki dwóch budynków przy ul. Pomorskiej 115 a i realizacji 
zagospodarowania terenu. Rozbiórka budynku została zrealizowana natomiast 
zagospodarowanie terenu niestety nie. Została opracowana dokumentacja, która właśnie 
została przez Wydział odebrana.  

Będąc tutaj w zastępstwie pracownika, który w ZLM zajmuje się sprawami budżetu 
obywatelskiego, nie przygotowałem informacji odnośnie środków poniesionych przez 
Wydział na ten cel.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: mam pytanie co do muralu, 
ponieważ on nie został zrealizowany w roku bieżącym. On chyba w łódzkiej przestrzenie 
miejskiej funkcjonuje od dłuższego czasu.  

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: dokonał 
sprostowanie: chodzi o naprawę muralu.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: proszę pana dyrektora 
Juszyńskiego o wyjaśnienie o co chodzi ze świetlicą i z blokowaniem projektu.  

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: pan pełnomocnik 
Jędrachowicz nie jest władny wydawać decyzji w takich sprawach. Natomiast rzeczywiście 
aktywnie brał udział w pracach, które miały w założeniu zmierzać do szczęśliwego finału. To 
zadanie jest obciążone grzechem pierworodnym i staramy się z tym wyjść na prostą. Tam jest 
kwestia odpowiednich warunków technicznych, ponieważ całość skomplikowała się z uwagi 
na tzw. świetlicę, która często jest traktowana dość potocznie, a jako świetlica osiedlowa musi 
spełniać pewne wymogi. I to w tej fazie przełomu lutego i marca, kiedy pojawiły się 
problemy dotyczące również innych zadań, brak było zarówno zgody na to, aby szukać 
dodatkowych środków. W międzyczasie był problem związany z tym, że takie miejsce musi 
mieć swojego operatora, a ze względu na lokalizację jest to szczególnie trudne, bo jest to 
teren osiedla Doliny Łódki. Do tego doszła sytuacja koronawirusa. Łącznie te okoliczności 
spowodowały, że to zadanie od pewnego momentu nie może być dalej realizowane, co nie 
oznacza, że my chcemy to w takim stopniu i na takim etapie zostawić. To nie jest tylko 
kwestia remontu, ale tego co dalej będzie się działo z tą inwestycją.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: ile zadań w tym roku ZLM 
miałby do realizacji, gdyby normalnie funkcjonował budżet obywatelski? 

Zarząd Lokali Miejskich: niestety nie mam takiej wiedzy.  

Kierownik w Biurze ds. Partycypacji Społecznej p. Adam Pąsiek: z tego co kojarzę, ZLM 
w tym roku nie ma zadań do realizacji.  

Radny p. Bogusław Hubert: rozumiem, że realizacja świetlicy na Beskidzkiej jednak nie 
została zablokowana przez konkretną osobę tylko mamy do czynienia ze słownym 
nieporozumieniem? 

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: tak.  
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Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: przystąpmy zatem do glosowania. 
Proponuję pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 
2019 – druk nr 73/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji.  

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 
Łodzi za rok 2019 – druk nr 73/2020 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji, 
tj. ww. komórek i jednostek organizacyjnych. Głosowanie odbyło się za pośrednictwem 
programu eSesja.  

Ad 3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. – 
druk nr 74/2020.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poproszę dyrektora Wydziału Księgowości.  

Zastępca dyrektora Wydziału Księgowości p. Krzysztof Malecha: Informacja o stanie 
mienia komunalnego sporządzana jest na podstawie danych otrzymywanych od jednostek 
organizacyjnych Miasta Łodzi. Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione 
w układzie tabelarycznym, obejmują okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019.  

Wartość brutto całego majątku na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 23 mld 484 mln 130 tys. 
714 zł, co stanowi zmniejszenie o 6,15% w stosunku do stanu z początku roku.  

Wartość majątku brutto wziętej z ewidencji księgowej przypadająca na jednego mieszkańca 
wynosi 25 tys. 789,40 zł, co stanowi przyrost majątku o 0,13% w stosunku do wartości na 
początek roku, kiedy to wartość majątku brutto z ewidencji księgowej wynosiła na jednego 
mieszkańca 25 tys. 755,09. Zwiększenie na jednego mieszkańca w ciągu roku było na 
poziomie 34,31 zł.  

Jeśli chodzi o jednostki, które dziś zdawały państwu radnym relację z realizacji budżetu, ich 
zmiany wartości aktywów przez nich użytkowanych ujęte są w odrębnych tabelach. 
We wszystkich przypadkach nastąpił wzrost wykorzystywanego majątku.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: o Informacja nie wymaga naszego 
głosowania. Rozumiem, że Komisja przyjmujemy Informację o stanie mienia komunalnego 
za okres: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. – druk nr 74/2020 do wiadomości.  

Ad 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: korespondencja, która trafia do 
naszej Komisji zamieszczana jest w Aktówce. Otrzymaliśmy pismo dotyczące przeniesienia 
czy zlikwidowania ławostołów na osiedlu Smulsko. Sytuacja jest dość jasna, sprawa toczy się 
od dłuższego czasu. To było konieczne. Jak zawsze wśród mieszkańców osiedla są dwie 
grupy, jedna zadowolona, druga niezadowolona. Tutaj za nami przemawiała i kwestia petycji, 
ale też to, że sama wnioskodawczymi, która kiedyś złożyła wniosek dotyczący ławostołów 
była wśród tych mieszkańców, którzy stwierdzili, że jednak ta forma nie sprawdza się na tym 
osiedlu i faktycznie przeszkadza.  
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Tutaj był pomysł, że być może w innym miejscu na osiedlu uda się znaleźć miejsce na takie 
urządzenia, aby pieniądze, które są przeznaczane na inwestycje na osiedlach, aby faktycznie 
na nich zostawały. Nie wiem jak sytuacja wygląda dalej.  

Czy my jako Komisja musimy na to pismo odpowiedzieć, czy Biuro ds. Partycypacji udzieliło 
już odpowiedzi? 

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: tak. Generalnie jeśli 
rzecz dotyczy nie szczegółów realizacji inwestycji, a pewnych problemów czy rozstrzygnięć 
o charakterze bardziej generalnym, staramy się przejmować taką sprawę i odpowiadać na 
pismo.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: z tego co pamiętam, petycje 
i apele trafiały do Biura ds. Partycypacji, aby tam toczyła się dyskusja. Ja znam sprawę 
również z dyżuru, ale dyskusja odbywała się w Biurze.  

Chcę również podnieść kwestię tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, czyli to jak 
wygląda sytuacja. Wiem ze strony pani prezydent, że była na jednym spotkaniu – konferencji  
z premierem, w którym uczestniczyli premier i prezydenci dużych miast. Padła tam ze strony 
pana premiera taka nie obietnica, ale jakby przychylenie się do prośby prezydentów 
podnoszących kwestię możliwości zniesienia obowiązku budżetu obywatelskiego chociaż 
w tym roku. W tej ustawie, która będzie nazywała się tarcza samorządowa będzie taka 
formuła. Niestety do dziś ze strony rządu takiej ustawy nie ma. Jedyna ustawa jaka jest to ta, 
która wyszła z Senatu, która została napisana i jest kierowana przez Unię Metropolii 
i Związek Miast Polskich. W tej ustawie jest zapis, że w tym roku zwalnia się samorządy 
z budżetu obywatelskiego, natomiast warto tu zaznaczyć i wysłałem państwu radnym to na 
naszej grupie, że senatorowie PiS-u głosowali przeciw tej ustawie więc ja nie wiem, czy 
w ogóle taka ustawa pojawi się w tym roku i czy my jako miasto i jako Komisja nie 
powinniśmy przygotowywać się do rozpoczęcia, mimo wszystko, formuły budżetu 
obywatelskiego na minimalną skalę, to jest kwota 0,5% wydatków, tak, aby w ostatniej 
chwili, czyli w połowie wakacji nie okazało się, że musimy zrobić budżet obywatelski, bo nie 
ma zgody ze strony Rządu, aby go znieść, aby zwolnić samorządy z tego obowiązku. 
A wiemy, że jak tego nie zrobimy, to w styczniu czy na początku kolejnego roku musimy się 
liczyć z działaniami odpowiednich służb, które będą kontrolowały miasto z wykonania takich 
m.in. zadań.  

Wiem, że Biuro Partycypacji jest w najtrudniejszej sytuacji, że mamy przygotowane 
ewentualne wyliczenia na kwotę minimalną jaka jest wymagana przez ustawę dla miast na 
prawach powiatu, natomiast i pani prezydent, i wszyscy czekamy na tarczę samorządową. Ale 
może okazać się, że budżet mimo wszystko będzie musiał być realizowany w tym roku 
w formie konsultacji, które mamy zawsze.  

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: w czwartym projekcie 
tarczy, który dziś otrzymaliśmy drogą nieoficjalną nie ma słowa o budżecie obywatelskim. To 
jest materiał, który chodzi w grupie około Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich, 
gdzie jest sporo osób spośród naszych znajomych i innych miast, gdzie wymieniamy się 
informacjami.  

My dokonaliśmy symulacji w podziału kosztów przy minimalnej kwocie 0,5%. Trzeba było 
zmienić pewne proporcje. To, co jesteśmy w stanie przewidzieć i robić – robimy.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: ja otrzymałem te wyliczenia. Czy 
mogę je przekazać państwu radnym? 
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Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: ja nie jestem w stanie 
w jakikolwiek sposób powstrzymać pana przewodniczącego. Ten materiał ma charakter 
informacyjny, nie tylko dla pana przewodniczącego.  

Przewodniczący Komisji radny p. Damian Raczkowski: jesteśmy w momencie, kiedy 
w normalnym kalendarzu bylibyśmy już na etapie opiniowania wniosków przez jednostki.  

Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Grzegorz Justyński: zawsze musimy dodać 
co najmniej miesiąc od momentu decyzji o ewentualnym wydaniu zarządzenia.  

Wobec braku zgłoszeń innych spraw w tym punkcie porządku obrad Przewodniczący 
Komisji radny p. Damian Raczkowski zamknął posiedzenie.  

 

Przewodniczący Komisji  
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