
DPr-BRM-II.0012.3.7.2020 

Protokół nr 29/VII/2020 
 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
    z dnia 7 lipca 2020 r. 

 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM 
stan - 15 
obecnych – 13 

• radny p. Kamil Deptuła - nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radny p. Rafał Reszpondek - nieobecny nieusprawiedliwiony. 

 
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. Przyjęcie protokołów z 27 i 28 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 177/2020. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048  
– druk nr 178/2020. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, nieruchomości i części 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Potokowej 12 i Potokowej bez numeru  
– druk nr 163/2020. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat części nieruchomości 
zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Lucjana Rydla 11, 11A, 13, 15, 15 A, 15B, 
15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15J, 15K, 15L i 17A – druk nr 165/2020. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 98, 100 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru  
oraz ul. Konstytucyjnej bez numeru – druk nr 157/2020. 
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7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wersalskiej 35  
i Wersalskiej bez numeru – druk nr 168/2020. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy Wersalskiej bez numeru  
– druk nr 169/2020. 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 200  
i płk. Jana Kilińskiego bez numeru – druk nr 170/2020. 

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nawrot 46  
– druk nr 171/2020. 

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 112 -112A i ul. Teodora bez numeru – druk nr 172/2020. 

12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Budziszyńskiej  
bez numeru – druk nr 173/2020. 

13. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 
Września bez numeru – druk nr 174/2020. 

14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Tomaszowskiej  
bez numeru – druk nr 175/2020. 

15. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Listopadowej 37  
– druk nr 176/2020. 

16. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda 
Śmigłego – Rydza bez numeru i ul. Fabrycznej bez numeru – druk nr 179/2020. 

17. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania Urzędu Miasta 
Łodzi jako podmiotu wykonującego zadania Centralnego Zamawiającego  
– druk nr 162/2020. 

18. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi  
– druk nr 167/2020. 

19. Sprawy różne i wniesione wnioski. 

 

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka. 
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III. Przebieg posiedzenia. 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył posiedzenie.  
 
Przewodniczący Komisji  przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym  
w zaproszeniach na posiedzenie. Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że do projektów 
opisanych w drukach nr 177/2020 i 178/2020 wpłynęły autopoprawki.  
 
Ponadto zaproponował następujące zmiany w porządku obrad: 
 

• na wniosek projektodawcy przeniesienie projektu uchwały w sprawie wskazania 
Urzędu Miasta Łodzi jako podmiotu wykonującego zadania Centralnego 
Zamawiającego – druk nr 162/2020 z pkt. 17 do pkt. 3a. 

• wprowadzenie w punkcie 17 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie miasta Łodzi do Programu „Środowisko, Energia i zmiany Klimatu” 
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2014-2021 – druk nr 183/2020, 
 

• wprowadzenie w punkcie 17a projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym 
formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym przez 
osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, 
funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi , a także trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 181/2020. 

 
 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołów z 27 i 28 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 177/2020. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048  
– druk nr 178/2020. 

3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania Urzędu Miasta 
Łodzi jako podmiotu wykonującego zadania Centralnego Zamawiającego  
– druk nr 162/2020. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, nieruchomości i części 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Potokowej 12 i Potokowej bez numeru  
– druk nr 163/2020. 
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5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat części nieruchomości 
zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Lucjana Rydla 11, 11A, 13, 15, 15 A, 15B, 
15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15J, 15K, 15L i 17A – druk nr 165/2020. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 98, 100 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru  
oraz ul. Konstytucyjnej bez numeru – druk nr 157/2020. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wersalskiej 35  
i Wersalskiej bez numeru – druk nr 168/2020. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy Wersalskiej bez numeru  
– druk nr 169/2020. 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 200  
i płk. Jana Kilińskiego bez numeru – druk nr 170/2020. 

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nawrot 46  
– druk nr 171/2020. 

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 112 -112A i ul. Teodora bez numeru – druk nr 172/2020. 

12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Budziszyńskiej  
bez numeru – druk nr 173/2020. 

13. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 
Września bez numeru – druk nr 174/2020. 

14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Tomaszowskiej  
bez numeru – druk nr 175/2020. 

15. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Listopadowej 37  
– druk nr 176/2020. 

16. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka Edwarda 
Śmigłego – Rydza bez numeru i ul. Fabrycznej bez numeru – druk nr 179/2020. 

17. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie miasta Łodzi do Programu „Środowisko, Energia i zmiany Klimatu” 
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finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2014-2021 – druk nr 183/2020. 

17a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym 
formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, 
funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi , a także trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 181/2020. 

18. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi  
– druk nr 167/2020. 

19. Sprawy różne i wniesione wnioski. 

 

W związku z brakiem innych uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” przyjęła zmieniony porządek obrad.  
 
Wobec powyższego przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł  
do realizacji zmienionego porządku obrad. 
 
 
Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołów z 27 i 28 posiedzenia Komisji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  
z  27. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
Nikt nie wniósł uwag.  
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 27. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 8 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 27. posiedzenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  
z  28. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
Nikt nie wniósł uwag.  
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 28. posiedzenia Komisji. 
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W głosowaniu: przy 8 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 28. posiedzenia. 
 
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 177/2020 wraz  
z autopoprawką. 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła dyrektor Wydziału Bud żetu  
p. Małgorzata Wojtczak. 
 
Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski zapytał, z czym konkretnie są związane przesunięcia 
dotyczące rewitalizacji? 
 
P.o. z-cy dyrektora Biura ds. Rewitalizacji i Mieszkalnictwa p. Joanna Brzezińska 
wyjaśniła, że środki te zostają przeniesione z zadania majątkowego i zostaną rozdysponowane 
na nowe zadanie o charakterze bieżącym i majątkowym, gdyż audyty mają charakter wydatku 
bieżącego. Dodała, że cały czas te środki będą wydatkowane w związku z realizacją 
rewitalizacji obszarowej w projektach priorytetowych 1-8 Księżego Młyna.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski zapytał, czy są to wydatki na audyty? 
 
P.o. z-cy dyrektora Biura ds. Rewitalizacji i Mieszkalnictwa p. Joanna Brzezińska 
odpowiedziała, że na audyty i roczne sprawozdania.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o wydatkowanie 150 tys. zł w Wydziale Zdrowia  
i Spraw Społecznych na zadanie pn. „Modernizacja budynku przychodni miejskiej Centrum 
Medycznego Polesie w Łodzi”. Radny zapytał, na jakiej podstawie można stwierdzić, że po 
wydatkowaniu kwoty 150 tys. zł ta zmiana przyczyni się do pozyskania wielu nowych 
pacjentów. Ponadto dopytał o wydatkowanie 300 tys. zł na Centrum Medyczne Górna. 
 
P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski  
w odpowiedzi na pytanie dotyczące modernizacji Centrum Medycznego Polesie powiedział, 
że są to wydatki związane z odświeżeniem i pewną poprawą bazy technicznej budynku  
w zakresie jakim funkcjonuje Przychodnia na ulicy Garnizonowej. W tej chwili stała ilość 
osób z ulicy Garnizonowej i Srebrzyńskiej to około 8000 pacjentów POZ. Miasto chciałoby 
rozwijać zarówno bazę podstawowej opieki zdrowotnej jak i dołączyć do tego pediatrię, 
której nie ma w tej lokalizacji. Podkreślił, że jeśli będą otwierane kolejne gabinety, przyczyni 
się to do rozwoju bazy populacji w rozwijającym się osiedlu. Zaznaczył, że osiedle, na 
którym położona jest ta przychodnia cały czas się rozwija, ciągle przybywa nowych 
mieszkańców, dlatego Miasto chce się do tego dostosować. W odpowiedzi na pytanie 
dotyczące Centrum Medycznego Górna przy ulicy Paderewskiego to powiedział, że chodzi 
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tutaj o stworzenie nowej placówki i takie zorganizowanie miejskiej ochrony zdrowia, żeby 
można było rozwijać podstawową opiekę zdrowotną i pediatrię w nowej lokalizacji. Dodał, że 
300 tys. zł są to pieniądze potrzebne na pierwszy etap tej inwestycji. Prace adaptacyjne w tym 
budynku są dość duże, wymagają dosyć dogłębnej przebudowy zarówno po stronie elewacji, 
instalacji i wydzielenia pomieszczeń. Dalsze prace będą kontynuowane w kolejnych okresach, 
w następnym roku. W tym roku trzeba dokończyć dokumentację projektową oraz 
przeprowadzić prace dotyczące elewacji i oszkleń.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, czy te 300 tys. zł, które Miasto chce wydać na 
Centrum Medyczne Górna spowodują, że będzie więcej pacjentów, czy Przychodnia będzie 
startowała w jakiś konkursach?   
 
P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski wyjaśnił, 
iż,  żeby mówić o funkcjonowaniu jednostki ochrony zdrowia w danym terenie, jeśli chodzi  
o POZ, to trzeba się tam pojawić. Tam nie ma konkursów, podstawowa opieka zdrowotna 
musi być dostępna, żeby można było zbierać deklaracje i ją rozwijać. Podkreślił, że podobnie 
jest, jeśli chodzi o pediatrię. Jeżeli nie ma tej lokalizacji, jeżeli nie zostaną tam poczynione 
pewne nakłady, nie ma mowy, żeby rozpocząć działalność na tym terenie.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zwrócił uwagę, że nie ma gwarancji, iż po wydatkowaniu 
środków ta przychodnia będzie funkcjonować.  
 
P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
podkreślił, że jeśli pacjentom zostanie zaoferowany odpowiedni standard i przychodnia 
będzie działała w danej lokalizacji, gdzie jest pewien potencjał populacyjny wtedy można 
zawalczyć o pacjentów POZ. Jeśli taka przychodnia nie powstanie w danej lokalizacji trudno 
oczekiwać żeby pacjenci przemieszczali się zbyt daleko od miejsca zamieszkania  
i poszukiwali jakiś możliwości leczenia. POZ i pediatria muszą być blisko ludzi.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, czy nie lepiej byłoby inwestować w coś, co już jest  
i rozwijać to, niż budować coś od podstaw wydając pieniądze, nie mając gwarancji, że to 
faktycznie będzie funkcjonowało.  
 
P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
powiedział, że miejskie centra medyczne tak robią, rozwijając przede wszystkim bazę 
diagnostyczną. Podał za przykład poradnię na ulicy Murarskiej, gdzie w jednym miejscu 
zlokalizowano całą diagnostykę. Dodał, że patrząc na to, co się dzieje w ostatnim czasie, to 
widać pewną stabilizację liczby deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej w miejskich 
jednostkach ochrony zdrowia, która w tej chwili wynosi ponad 25% wszystkich mieszkańców 
Łodzi. Zaznaczył, że są takie obszary, gdzie w ostatnich 20 latach nie istniały miejskie 
jednostki ochrony zdrowia i stanowią one potencjalne źródło nowej deklaracji. Po prostu 
muszą się pojawić w danej lokalizacji. Dyrektor nadmienił, że jeśli chodzi o całkowite koszty 
wytworzenia nowej Poradni POZ na Górnej to nie powinny one przekroczyć kwoty  
550 tys. zł. Takie wydatki muszą zostać poczynione, żeby zagwarantować dostępność do 
miejskiej ochrony zdrowia i móc rozwijać całą bazę miejskiej ochrony zdrowia,  
w szczególności na terenie MCM Górna.  
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Radny p. Krzysztof Makowski wyraził opinię, że nie ma gwarancji, iż te pieniądze, które 
zostaną wydatkowane się zwrócą. Podkreślił, że lepiej byłoby inwestować w coś, co już 
funkcjonuje i jeszcze bardziej to usprawniać. Następnie poprosił o wyjaśnienia dotyczące 
wydatkowania kwoty 25 tys. zł, które miałyby zostać przeniesione z utrzymania dróg na 
remont samochodów.  
 
Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że środki zostaną wydatkowane na 
zakup samochodu 8 tonowego w tym roku i drugiego w przyszłym roku, które będą 
użytkowane przez elektromonterów, a następnie w najmie długoterminowym na dziesięć 
samochodów osobowych. Podkreślił, że taki sposób realizacji zadań będzie najbardziej 
korzystną formą dla Miasta. Pozwoli to zminimalizować koszty i jednocześnie usprawni pracę 
Zarządu Dróg i Transportu.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do uchwały jest to opisane 
niezbyt dokładnie. Z opisu wynika, że ZDiT chce remontować stare samochody. Radny 
zapytał, czy ZDiT chce kupić te samochody? 
 
Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny wyjaśnił, że będzie to zakup nowych samochodów. 
Dodał, że jest to drugie zadanie dotyczące przeniesienia 235 tys. zł.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, na co faktycznie ZDiT chce wydatkować kwotę  
25 tys. zł. Przypomniał, że w dniu wczorajszym na jednej z Komisji Pan dyrektor Sobieraj 
powiedział, że ZDiT chce kupić za te pieniądze nowy samochód do łatania dziur.  
 
Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny wyjaśnił, że jeden z samochodów – holowników 
został uszkodzony i będzie przerobiony na samochód, który będzie mógł przewozić 
kruszywo, płytki itd.  
      
Radny p. Krzysztof Makowski poprosił, aby projekty uchwał zawierające zmiany  
w budżecie dotyczące ZIM i ZDiT były kierowane do Komisji ds. Transportu. Ponadto 
zapytał, ile jeszcze Miasto będzie dokładać do Miejskiej Areny Kultury i Sportu? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że Miasto dokłada przede 
wszystkim do tych spółek, które mają problemy z zachowaniem płynności. Dodał, że MAKiS 
jest w najtrudniejszej sytuacji. Na dzień dzisiejszy płynność finansowa MAKiS byłaby trudna 
do utrzymania bez wsparcia Miasta, a po wakacjach okaże się, jak ukształtuje się sytuacja  
z koronawirusem. Wyraził nadzieję, że kiedy ruszą rozgrywki ligowe będzie trochę lepiej. 
Zaznaczył, że być może trzeba będzie w przyszłości jeszcze wesprzeć tę spółkę miejską.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski zapytał, czy Wydział Zdrowia przeznacza jeszcze 
jakieś środki na zakup testów przesiewowych na COVID 19?  
 
P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
powiedział, że Wydział Zdrowia nie przeznacza dodatkowych środków na testy serologiczne  
i PCR.  
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Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski zapytał, czy Wydział Zdrowia będzie w ramach 
posiadanych środków przeprowadzać takie testy, jakie były wykonywane w kwietniu tego 
roku? 
 
P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
zaznaczył, że kwietniowe badania zostały wykonane na wstępie przed otwarciem żłobków  
i przedszkoli. Miasto chciało w ten sposób przesiać populację pracowników przed otwarciem 
tych placówek. Dodał, że w tej chwili Wydział nie ma już podobnych planów.   
 
Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski zapytał, czy te badania będą dalej kontynuowane?  
 
P.o. dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Szymon Kostrzewski 
odpowiedział, że nie ma w tej chwili takiej potrzeby.  
   
Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski wskazał, że nie było takiej potrzeby również 
wcześniej.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy Miasto i miejskie instytucje otrzymały jakieś 
pieniądze z budżetu centralnego, jeśli chodzi o rekompensatę wydatków na zabezpieczenie 
Miasta, mieszkańców, instytucji, pracowników UMŁ przed koronawirusem? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że jeśli chodzi o wnioski, który 
zostały złożone do Wojewody na ponad 42 mln zł, to zostały one przekazane do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Skarbnik Miasta podkreślił, że do dzisiaj nie ma żadnej 
zwrotnej informacji o ewentualnej dotacji i jej wysokości. Dodał, że zostało podpisane jedno 
porozumienie na kwotę 277 tys. zł, które związane jest z wynajmem pomieszczeń dla osób 
przebywających na kwarantannie poza domowej. Środki z tego tytułu już zostały przekazane 
do Miasta.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał o zwrot kosztów związanych z zakupem środków 
dezynfekujących, maseczek itd.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że ta sprawa znajduje się  
w Ministerstwie SW i A.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o zwiększenie dochodów  
i wydatków w Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości 8 mln 400 tys. zł na zadaniu 
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez 
zawarcia umów”. Przewodniczący Komisji zapytał, czy kontrolowani są indywidualni 
odbiorcy lub odbiorcy przemysłowi, czy mają dokumenty mówiące o tym, że przekazują 
śmieci na składowiska np. do Kamieńska, czy innej instalacji. Zapytał, czy Miasto musi 
dopłacać tak duże pieniądze do śmieci? 
 
Kierownik Oddziału ds. Ekonomicznych i Kontrolnych w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej p. Jarosław Stasiński wyjaśnił, że zmieniła się ustawa, która wyłączyła  
z konieczności zagospodarowania i odbierania odpadów przez gminę nieruchomości,  
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w których nie zamieszkują mieszkańcy. Wskazał, że osoby te nie składają deklaracji i zgodnie 
z ustawą powinni zawrzeć indywidualne umowy z firmami wywozowymi na odbiór  
i gospodarowanie odpadów. Z uwagi na to, że te nieruchomości są mało atrakcyjne dla firm, 
które obsługują cały system odbierania odpadów, firmy te nie bardzo chcą zawierać umowy  
z tymi podmiotami. Natomiast ta ustawa w przypadku, kiedy dany podmiot nie ma 
możliwości zawarcia umowy z firmą wywozową nakłada na gminę obowiązek usunięcia tych 
odpadów. Kierownik dodał, że rzeczywiście pojawiło się sporo dzikich wysypisk, za które 
Miasto płaci wydatkuje środki. Stąd zgodnie z zapisem tejże ustawy Miasto postanowiło 
wykonać tego typu usługę jako usługę zastępczą, czyli na zasadzie decyzji odbierać odpady  
z nieruchomości niezamieszkałych i obciążać kosztami odbioru i zagospodarowania 
odpadów. Zaznaczył, że dlatego pojawił się tutaj zarówno dochód  jak i wydatek i jest to  
w tym momencie najbardziej optymalne rozwiązanie.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka jest w tym przypadku 
procentowa możliwość odzyskania tych środków, które Miasto zainwestuje w wywóz 
nieczystości z terenów niezamieszkałych?    
 
Kierownik Oddziału ds. Ekonomicznych i Kontrolnych w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej p. Jarosław Stasiński odpowiedział, że należy przyjąć, iż osoby, które będą 
objęte tym systemem będą za tę usługę płacić. Jeżeli nie będą płacić, wtedy Miasto w będzie 
dochodzić roszczeń w formie windykacji administracyjnej. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyraził opinię, że Miasto wydatkuje 
środki na coś, na co nie powinno wydawać. Ustawa jest błędnie skonstruowana i nakłada na 
gminę kolejne obciążenia bez możliwości rekompensaty. Kwota 8 mln 400 tys. zł jest bardzo 
wysoka a budżet jest w tej chwili w bardzo patowej sytuacji. Po za tym nie ma pewności, że 
dochody zrekompensują poniesione wydatki.  
 
Kierownik Oddziału ds. Ekonomicznych i Kontrolnych w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej p. Jarosław Stasiński zwrócił uwagę, że każda decyzja wydana na mieszkańca 
z tytułem uiszczenia określonych kwot za usługi jest obarczona pewną niepewnością zapłaty. 
Podkreślił, że w tym momencie nie ma innego wyjścia.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaakcentował, że jest to kolejne  
8,4 mln zł, które Miasto musi wydać bez perspektywy tego, że z powrotem je otrzyma  
w krótkim czasie. Dodał, iż może być tak, że Miasto przez parę lat będzie windykować te 
należności. Podkreślił, że najgorsze w tym wszystkim jest to, iż w kolejnym roku trzeba 
będzie wydatkować następne 8,4 mln zł na to samo i znowu ta należność będzie 
windykowana przez kilka lat. Po kilku latach w końcu okaże się, że Miasto zainwestowało 
wiele milionów złotych, których nigdy nie otrzyma z powrotem. Przewodniczący zapytał, czy 
jest możliwość przedawnienia tych płatności? 
 
Kierownik Oddziału ds. Ekonomicznych i Kontrolnych w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej p. Jarosław Stasiński powiedział, że jest taka możliwość.  
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy kluby sportowe płacą za 
MAKiS – owi za dzierżawę hal, boisk itp.? 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć powiedziała, że jeżeli 
chodzi o wynajem powierzchni dla klubów sportowych to kluby płacą tyle, ile zostało 
wynegocjowane z MAKiS. Wiadomo, że te opłaty nie pokrywają w 100 % kosztu wynajmu 
tych powierzchni. Podkreśliła, że z tego wynika ta luka.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy kwota 4,4 mln zł, która 
została zaplanowana jako wsparcie dla klubów sportowych będzie przeznaczona na takie 
działania? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że również na wynajem 
powierzchni, wynajem stadionów. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy te pieniądze będą 
przeznaczone także na rozwój sportowy, na płace pracowników, itp.? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że w części na wynajem stadionów 
na treningi i mecze, a w części na normalne funkcjonowanie klubów sportowych.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyraził nadzieję, że kluby sportowe będą 
płaciły i MAKiS nie będzie musiał z tego tytułu prosić Miasto o kolejne środki.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zwrócił uwagę, że wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych 
z systemu gospodarki komunalnej nie jest kwestią ustawy tylko uchwały RM. Rada Miejska 
podjęła tę uchwałę na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej, który przedstawił nowe 
stawki za wywóz śmieci zaproponowane przez Ministerstwo. Niestety stawki zaproponowane 
przez Ministerstwo mogły powodować, że mieszkańcy, gdyby nieruchomości niezamieszkałe 
były w systemie, dopłacaliby do przedsiębiorstw, do wywozu odpadów. Rada Miejska to 
wyłączyła, licząc na to, że inni przedsiębiorcy będą podpisywać umowy z firmami 
wywozowymi. Niestety tak się nie dzieje, przez co mieszkańcy i tak dopłacają do wywozu 
odpadów 8,4 mln zł. W opinii radnego jest to zły system i należy go poprawić. Trzeba 
pomyśleć, czy nie powrócić do tego, żeby nieruchomości niezamieszkałe włączyć do 
systemu. Wtedy nie będzie problemu dzikich wysypisk. Dzikie wysypiska powstają bo część 
małych firm chce zaoszczędzić na wywozie odpadów. Zaznaczył, że ceny za wywóz odpadów 
w ciągu ostatniego roku drastycznie wzrosły i pewnie dalej będą rosły. Wzrost cen będzie 
zachęcał wielu małych przedsiębiorców do tego, żeby oszczędzać na wywozie odpadów i nie 
płacić za wywóz, tylko wywozić śmieci do lasu. Potem Miasto będzie płaciło za sprzątanie,  
a oprócz tego mieszkańcy spacerując po łódzkich lasach będą widzieli wyrzucone odpady. 
Radny dopytał jak wygląda kwestia windykacji tych należności po zastępczym czyszczeniu, 
od firm, które nie mają podpisanych umów?  
 
Kierownik Oddziału ds. Ekonomicznych i Kontrolnych w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej p. Jarosław Stasiński powiedział, że trudno jest w tej chwili jednoznacznie 
odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiadomo, jaka będzie możliwość wyegzekwowania tych 
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kwot, które będą nałożone na właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W tej chwili nie 
mamy doświadczeń w tym zakresie.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wskazał, że być może dopiero za pół roku 
będzie można zobaczyć, ile faktycznie z tych 8,4 mln zł udało się odzyskać.    
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski podkreślił, i ż trzeba pamiętać, że najpierw jest 
procedura dobrowolnego sprzątania swojej posesji, jeśli ktoś nie posprząta to dopiero potem 
jest uruchamiana procedura administracyjna. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy Miasto będzie sprawdzało 
czystość i porządek na danym terenie? 
 
Kierownik Oddziału ds. Ekonomicznych i Kontrolnych w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej p. Jarosław Stasiński odpowiedział, że Miasto ma taki obowiązek i to 
sprawdza. Straż Miejska może sprawdzić stan sanitarny na danej posesji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że rozumie, iż koszty 
monitoringu czystości wchodzą w koszty jakie ponosi Miasto.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy w Wydziale Gospodarki Komunalnej jest jakaś 
komórka, która zajmuje się tego typu kontrolą? 
 
Kierownik Oddziału ds. Ekonomicznych i Kontrolnych w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej p. Jarosław Stasiński odpowiedział, że w Wydziale Gospodarki Komunalnej 
funkcjonuje Oddział ds. Kontroli Gospodarki Odpadami, który kontroluje firmy, kontroluje 
również mieszkańców, wspólnoty.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy ten zespół ma wystarczające moce przerobowe, 
możliwości kontrolne, żeby móc skutecznie kontrolować przedsiębiorców?  
 
Kierownik Oddziału ds. Ekonomicznych i Kontrolnych w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej p. Jarosław Stasiński odpowiedział, że odpowiedzi na to pytanie może udzielić 
dyrektor Wydziału.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę, że jutro na sesji na 
pytanie może odpowiedzieć Pani dyrektor Jasińska.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 5 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 177/2020 wraz z autopoprawką. 
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Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020 – 2048  
– druk nr 178/2020 wraz z autopoprawką. 
 
Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak. 
 
Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 7 i 8 do protokołu. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 5 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”  i 1 głosem „wstrzymującym 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 178/2020  
wraz z autopoprawką. 
 
 
Ad. pkt. 3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania 
Urzędu Miasta Łodzi jako podmiotu wykonującego zadania Centralnego 
Zamawiającego – druk nr 162/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawił z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Karol 
Gruszczyński.  
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy ta uchwała spowoduje, że 
Miasto mniej zapłaci w wyniku przeprowadzenia przetargu? 
 
Z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Karol Gruszczyński wyjaśnił, że w takiej 
sytuacji przetargi będzie prowadził Centralny Zamawiający czyli Urząd Miasta Łodzi. Jest też 
większa szansa, że będzie więcej ofert, a w związku z powyższym będzie szansa na lepsze 
oferty.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 10 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 162/2020. 
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Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, nieruchomości i części 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Potokowej 12 i Potokowej bez numeru  
– druk nr 163/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem  
p. Agnieszka Dobrucka.  
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 10 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 163/2020. 
 
 
Ad. pkt. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat części nieruchomości 
zabudowanej położonej w Łodzi przy ulicy Lucjana Rydla 11, 11A, 13, 15, 15 A, 15B, 
15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15J, 15K, 15L i 17A – druk nr 165/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem  
p. Agnieszka Dobrucka.  
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 10 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 165/2020. 
 
 
Ad. pkt. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 98, 100 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego bez numeru  
oraz ul. Konstytucyjnej bez numeru – druk nr 157/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Agnieszka Graszka. 
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Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 12 do protokołu. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 4 głosami „za”, 5 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 157/2020. 
 
 
Ad. pkt. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Wersalskiej 
35 i Wersalskiej bez numeru – druk nr 168/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Agnieszka Graszka. 
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 13 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy była przeprowadzona jakaś 
inwentaryzacja nasadzeń znajdujących się na tej nieruchomości? 
 
Z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Agnieszka Graszka 
poinformowała, że przed sprzedażą działek inwentaryzacja nie jest sporządzana. Dodała, że 
zgodnie z opinią Wydziału Kształtowania Środowiska na nieruchomości rosną robinie 
akacjowe, dęby szypułkowe, klony, brzozy, krzewy śnieguliczki białej oraz róży dzikiej. 
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 5 głosami „za”, 5 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” nie wydała opinii do projektu uchwały opisanego  
w druku nr 168/2020. 
 
 
Ad. pkt. 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy Wersalskiej bez 
numeru – druk nr 169/2020. 
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Projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Agnieszka Graszka. 
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 14 do protokołu. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 6 głosami „za”, 5 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 169/2020. 
 
 
Ad. pkt. 9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana 
Kili ńskiego 200 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru – druk nr 170/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Agnieszka Graszka. 
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 15 do protokołu. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 6 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”  i 1 głosem „wstrzymującym 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 170/2020. 
 
 
Ad. pkt. 10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nawrot 46  
– druk nr 171/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Agnieszka Graszka. 
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 16 do protokołu. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
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W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 6 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 171/2020. 
 
 
Ad. pkt. 11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 112 -112A i ul. Teodora bez numeru – druk nr 172/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Agnieszka Graszka. 
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 17 do protokołu. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 172/2020. 
 
 
Ad. pkt. 12. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. 
Budziszyńskiej bez numeru – druk nr 173/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Agnieszka Graszka. 
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 18 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, z której ulicy będzie wjazd. 
 
Z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Agnieszka Graszka 
odpowiedziała, że z ulicy Budziszyńskiej.  
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W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 173/2020. 
 
 
Ad. pkt. 13. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy al. Ofiar 
Terroryzmu 11 Września bez numeru – druk nr 174/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Agnieszka Graszka. 
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 19 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy była wydana jakaś WZ na ten 
teren? 
 
Z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Agnieszka Graszka 
odpowiedziała, że nie została wydana, bo jest plan.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy jakiś potencjalny nabywca? 
 
Z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Agnieszka Graszka 
odpowiedziała, że zgłosił się inwestor z branży logistycznej. Ponadto podpisuje umowy 
przedwstępne z właścicielami nieruchomości sąsiednich, prywatnych. Jest on zainteresowany 
przystąpieniem do przetargu.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 174/2020. 
 
 
Ad. pkt. 14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 
Tomaszowskiej bez numeru – druk nr 175/2020. 
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Projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Agnieszka Graszka. 
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 20 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy jakiś potencjalny nabywca? 
 
Z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Agnieszka Graszka 
odpowiedziała, że jest podmiot zainteresowany. 
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 175/2020. 
 
 
Ad. pkt. 15. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 
Listopadowej 37 – druk nr 176/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Agnieszka Graszka. 
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 21 do protokołu. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 176/2020. 
 
 
Ad. pkt. 16. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Marszałka 
Edwarda Śmigłego – Rydza bez numeru i ul. Fabrycznej bez numeru  
– druk nr 179/2020. 
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Projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Agnieszka Graszka. 
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 22 do protokołu. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 179/2020. 
 
 
Ad. pkt. 17. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie miasta Łodzi do Programu „Środowisko, Energia i zmiany Klimatu” 
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego 2014-2021 – druk nr 183/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna 
Wierzbicka.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 23 do protokołu. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 10 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 183/2020. 
 
 
Ad. pkt. 17a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym 
przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom 
prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz osoby fizyczne, funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi , a także trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  
– druk nr 181/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawił z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki. 
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Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 24 do protokołu. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 10 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 181/2020. 
 
 
Ad. pkt. 18. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego  
w Łodzi – druk nr 167/2020. 
 
Projekt uchwały przedstawił dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny. 
 
Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 25 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy z tytułu wprowadzenia biletu 
turystycznego będą mniejsze wpływy do budżetu miasta? 
 
Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że nie będzie 
mniejszych wpływów, zwiększy się jedynie obrót. 
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, jak się do tej pory sprzedawał bilet turystyczny? 
 
Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny powiedział, że odpowie na to 
pytanie na piśmie.  
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy rozszerzenie biletu turystycznego ma co do zasady 
wykluczyć możliwość wprowadzenia przez RM uchwały o darmowych przejazdach 
dotyczącej jakiejś innej inicjatywy bliżej nieoznaczonej? 
 
Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny powiedział, że takie jest 
założenie. Nie wyklucza to innej możliwości. RM może wszystko uchwalić, a jest to jedynie 
rozszerzenie zakresu osób, które mogą skorzystać z takiego biletu. 
 
Radny p. Krzysztof Makowski powiedział, że na Komisji Transportu wiele razy była 
prowadzona dyskusja na ten temat. Obecna uchwała jest wyjściem naprzeciw sugestiom 
Komisji, żeby było jak najmniej wniosków kierowanych do RM o bezpłatny przewóz dla 
organizatorów imprez. Podkreślił, że będzie to dodatkowy wpływ do budżetu Miasta.  
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W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 9 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 1 głosem 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 167/2020. 
 
 
Ad. pkt. 19. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu do Komisji 
pisma od Rady Osiedla Bałuty Zachodnie w sprawie remontu ulic na terenie tego osiedla.  
 
Wiceprzewodniczący RO Bałuty Zachodnie poprosił o rozwiązanie problemu przebudowy 
ulicy Zagonowej. Poinformował, że ulica ta znajduje się pomiędzy ulicą Bruzdową a ulicą 
Kujawską. Mieszkańcy osiedla postulują o dokończenie odcinka od ulicy Kujawskiej do 
posesji nr 33. Przedstawiciel RO poinformował, że w tej sprawie mieszkańcy występowali 
wielokrotnie do odpowiednich jednostek organizacyjnych UMŁ, ale do tej pory nie udało się 
zrealizować tej przebudowy. Dodał, że przebudowa ulicy Zagonowej na odcinku od ulicy 
Kujawskiej do posesji nr 33 miała opracowany projekt przebudowy, koszty wykonania 
zostały oszacowane na kwotę około 1 mln zł. Wskazał, że w 2019 roku RO otrzymała pismo  
z Zarządu Inwestycji Miejskich, że realizacja ulicy Zagonowej będzie uzależniona od 
finansów przyznanych w budżecie na kolejny rok. ZIM poinformował, że w przypadku 
przyznania stosownych środków, niezwłocznie zostaną podjęte działania w celu realizacji tej 
inwestycji. W związku z powyższym w imieniu mieszkańców osiedla wiceprzewodniczący 
RO Bałuty Zachodnie zawnioskował o dokonanie aktualizacji dokumentacji na przebudowę 
ulicy Zagonowej i jej realizację w 2020 roku. Zwrócił się do Komisji Finansów  
o zaproponowanie sensownego harmonogramu rozwiązania przebudowy ulicy Zagonowej.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że nie tylko na ulicę 
Zagonową wygasły wszystkie dokumentacje dotyczące ISPA, ale również dla wielu innych 
dróg, które były realizowane w tym programie. Przewodniczący zaznaczył, że należy dokonać 
aktualizacji tej dokumentacji przed realizacją tej inwestycji. Poprosił wiceprzewodniczącego 
RO Bałuty Zachodnie, aby pod koniec roku, jak będzie procedowany budżet na 2021 rok, 
złożył stosowny wniosek do Komisji Finansów. Wtedy Komisja będzie procedować ten 
wniosek i wystąpi do ZIM z zapytaniem, czy do czasu uchwalenia budżetu na 2021 rok jest 
możliwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Podkreślił, że bez aktualizacji dokumentacji 
nie będzie możliwości wprowadzenia takiego zadania do budżetu Miasta. Zaproponował, że 
na tę chwilę Komisja wystąpi do ZIM, z zapytaniem, czy do końca tego roku uda się 
zaktualizować dokumentację projektową na przebudowę ulicy Zagonowej oraz jaki byłby 
przewidywany koszt tej inwestycji.  
    
Radny p. Sebastian Bulak poprosił, aby Komisja Finansów wystąpiła do ZIM z prośbą  
o dokonanie szacunkowego operatu dotyczącego uaktualnienia dokumentacji w ramach ulic 
remontowanych po ISPA. Dodał, że chciałby się dowiedzieć, ile Miasto będzie musiało 
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włożyć środków, aby znów te dokumentacje stały się aktualne. Ponadto chciałby wiedzieć,  
ile Miasto poświęciło środków na wykonanie dokumentacji dla ulic, które nie zostały 
wykonane w ramach ISPA.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę, że minęły dwa lata od 
chwili wydania pozwolenia na budowę. Jeśli te inwestycje nie zostały zrealizowane to należy 
teraz z powrotem zaktualizować te dokumentacje, uzgodnić ze wszystkim gestorami, czy nie 
zmieniły się jakieś przebiegi gazociągu, wodociągu itd.  Następnie ponownie wystąpić  
o pozwolenie na budowę. Przewodniczący Komisji wskazał, że wystąpi do ZIM,  
z zapytaniem, czy do końca tego roku uda się zaktualizować dokumentację projektową na 
przebudowę ulicy Zagonowej. 
 
Radny p. Sebastian Bulak przypomniał, że w styczniu 2015 roku wystosował do Prezydenta 
Miasta interpelację, która dotyczyła przebudowy ulicy Zagonowej od posesji nr 40 do ulicy 
Kujawskiej. Następnie na swoją interpelację otrzymał odpowiedź, iż ze względu na małą ilość 
środków w budżecie Miasta ta przebudowa nie będzie dokonana. Jednocześnie ówczesny 
Wiceprezydent Miasta p. Marek Cieślak poinformował, że ulica Zagonowa będzie brana pod 
uwagę na etapie tworzenia harmonogramu realizacji przebudowy na 2016 rok. Radny 
wskazał, że jest 2020 rok, a inwestycja nadal nie jest zrealizowana.   
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podkreślił, że wystąpi w tej sprawie do 
ZIM.  
 
Ponadto przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu 
zestawienia przedstawiającego wykonanie dochodów i wydatków Miasta Łodzi za 5 m-cy 
2020 roku. 
 
Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
zamknął posiedzenie Komisji.  
 
 
 
Protokół sporządziła:        
Aneta Michalak                    
Sekretarz Komisji                     


