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Protokół nr 32/X/2020 
 

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

    z dnia 13 października 2020 r. 

 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM 
stan - 15 
obecnych – 10 

• radny p. Sebastian Bohuszewicz - nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radny p. Kamil Deptuła - nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radny p. Krzysztof Makowski - nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radny p. Radosław Marzec - 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 protokołu z 31 posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 233/2020. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2020-2048  
– druk nr 234/2020. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości -  druk nr 235/2020. 

5. Sprawy różne i wniesione wnioski. 

 

 

Na wstępie przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcin Gołaszewski zaapelował  
o przełożenie dzisiejszego posiedzenia Komisji na inny termin i odbycie jej w formie on-line. 
Jednocześnie poprosił o niezwoływanie komisji w trybie stacjonarnym.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik zwróciła uwagę, że większość komisji 
odbywa się zdalnie. Wskazała, że należałoby ustandaryzować sposób odbywania się komisji.  
 
 
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. 
 
Radny p. Tomasz Kacprzak w związku z sytuacją epidemiologiczną zgłosił wniosek 
formalny o zarządzenie przerwy w obradach Komisji i wznowienie jej w trybie on – line  
w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji, tak, żeby można było 
przygotować linki dla radnych i gości. Zwrócił uwagę, że w sytuacji, kiedy istnieje możliwość 
prowadzenia obrad on – line, gdzie sesje i większość komisji odbywa się zdalnie, Komisja 
Finansów również powinna odbyć się w formie on-line, tak żeby nie stwarzać zagrożenia 
epidemiologicznego.  
 
 
Z uwagi na zaistniałą sytuację przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zamknął 
posiedzenie Komisji, dodając, iż nie zwołuje żadnej innej.   
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła:        
Aneta Michalak                    
Sekretarz Komisji                     


