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Projekt Protokołu nr 41/I/2021 
 

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

    z dnia 26 stycznia 2021 r.  
(posiedzenie on-line) 

 
 

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. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 
na terenie Miasta Łodzi - druk nr 11/2021 wraz z autopoprawką. 

2. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
 
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. 
 
W związku z brakiem uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod 
głosowanie zaproponowany porządek obrad. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 8 głosach „za”, 1 głosie „przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” przyjęła zaproponowany porządek obrad.  
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Wobec powyższego przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł  
do realizacji zaproponowanego porządku obrad. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że do Komisji wpłynęło 
pismo z RIO dotyczące uchwały XXXV/1136/20 RM w sprawie  w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty na terenie Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2020 r. 

 

Ad. pkt. 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty na terenie Miasta Łodzi - druk nr 11/2021 wraz z autopoprawką. 

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa 
Jasińska.  
 
Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 5 i nr 6 do 
protokołu.  
 
Faza pytań.  
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, jakie są szacowania co do wpływów z odzysku odpadów 
w 2021 i 2022 roku?  
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała, że surowce 
wtórne są wliczone w tzw. umowę powierzenia. Umowa powierzenia polega na tym,  
że co miesiąc Spółka MPO dostaje rekompensatę. W rekompensacie, którą dokładnie 
sprawdza niezależny od Spółki, a wybrany przez Miasto audytor jest podliczane, czy te 
rekompensaty zostały prawidłowo wykorzystane i czy były prawidłowo wpłacane, czy też nie. 
W związku z tym, jeżeli odzysk surowców wtórnych jest większy to ta rekompensata 
powoduje to, że Miasto mniej dopłaca w tej rekompensacie do Spółki MPO. Dodała, że na 
razie nie można powiedzieć, ile będzie w 2021 i w 2022 roku. 
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy nie ma takich szacunków? 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała, że nie ma 
takich szacunków. Podkreśliła, że zakładamy, iż do rozpoczęcia budowy instalacji Spółka 
powinna dostawać rekompensatę w wysokości takiej samej jak w tej chwili. Nadmieniła,  
że w tym roku, dzięki temu, że Spółka zrobiła większą ilość surowca wtórnego i zawarła 
dodatkowe umowy, powoduje to, iż w tym roku Spółka będzie musiała Miastu oddać,  
bo rekompensata, która była założona w tamtym roku jest wyższa niż koszty Spółki.  
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, ile to jest w tym roku? 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała, że na razie 
nie wiadomo. Pokaże to audyt. Można przypuszczać, że to będzie kilka milionów złotych. Jest 
na to czas do końca czerwca. 
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Radny p. Sebastian Bulak wskazał, że były przewodniczący RM chwalił się, iż jest to kwota 
ok. 3,2 mln zł.  
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska powiedziała, że takie są 
szacowania.  
 
Radny p. Sebastian Bulak poprosił o przypomnienie, ile uchwał „śmieciowych” 
procedowała Rada Miejska w 2020 i 2021 roku? 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska poinformowała,  
że 19 listopada była procedowana uchwała, która była oparta o zużycie wody i ta uchwała 
została unieważniona przez RIO. W dniu 30 grudnia została wprowadzona uchwała od osoby 
i ta uchwała jest dalej procedowana. Po nadesłaniu dodatkowych informacji,  
w dniu 27 stycznia odbędzie się kolegium RIO, na którym będzie rozpatrywana ta uchwała. 
Natomiast 6 stycznia na dwóch Komisjach została przedstawiona uchwała, która była 
identyczna z uchwałą Zgierską. Tu można było się spodziewać,  
że nie będzie niespodzianek, ze względu na to, że uchwała zgierska działała już ponad  
10 miesięcy w Zgierzu i nie było do niej uwag. Jednak przed sesją styczniową Zgierz 
otrzymał informację, że RIO chce ponownie zbadać zgodność z prawem tej uchwały,  
więc uchwała została zdjęta z sesji RM. Zaznaczyła, że teraz wprowadzana jest uchwała, 
która jest poprawiona, zgodnie z uwagami RIO.  
 
Radny p. Sebastian Bulak zwrócił uwagę, że uchwała z 19 listopada była procedowana dwa 
dni. W pierwszym dniu sesja została przerwana, gdyż uznano, iż były w tej uchwale jakieś 
błędy merytoryczne. Dopiero następnego dnia była procedowana. Następnie  
30 grudnia była procedowana uchwała, która była oparta o zużycie wody. W dniu 6 stycznia 
na sesję miała trafić kolejna uchwała, ale na nią nie trafiła. Dzisiaj jest procedowana kolejna 
uchwała, do której została przygotowana autopoprawka. Radny zapytał Panią dyrektor,  
czy teraz już jest pewna, że ta dzisiejsza uchwała jest dobrze napisana? Podkreślił, że taki 
festiwal niekompetencji, jaki UMŁ serwuje mieszkańcom to Polska jeszcze nie widziała. 
Zapytał Panią dyrektor, czy zamierza podać się do dymisji i czy do dymisji zamierza się 
podać również Pani Wiceprezydent Małgorzata Moskwa - Wodnicka.  
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska poinformowała,  
że uchwała nie jest pisana ani przez Panią Prezydent ani przez dyrektora WGK. Uchwała jest 
sporządzana przy pomocy prawników oraz zgodnie z ustawą. Podkreśliła, że po przeczytaniu 
samej ustawy można stwierdzić, iż sama ustawa jest bublem.    
 
Radny p. Sebastian Bulak wskazał, że to dyrektor WGK jest za to odpowiedzialny. Zapytał 
Panią dyrektor, czy zamierza podać się do dymisji? 
 
Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała, czy zostały już otwarte koperty z przetargu 
dotyczącego polityki śmieciowej w Łodzi.  
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Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska poinformowała,  
że zostały otwarte koperty na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Dodała, że na razie 
nie może podać wyników tego przetargu. Nadmieniła, że ceny, które są podane  
w zagospodarowaniu nie są wyższe niż założone w systemie. Tutaj nie powinno być 
niespodzianek.   
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, kiedy będzie składana deklaracja o wielkości 
średniego zużycia wody za 3 miesiące? 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska powiedziała, że uchwała 
wchodzi w życie z dniem 1 lipca, a deklaracje można składać do 10 sierpnia.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, jak spółdzielnie będą się rozliczały w tym 
systemie. Dodał, że nie wszystkie lokale wewnątrz spółdzielni są opomiarowane 
wodomierzami, najczęściej jest to jeden wodomierz na budynek. Radny zapytał, jak to będzie 
wyglądało, czy to będzie rozliczenie tak, że spółdzielnia składa zbiorczą deklarację a potem 
będzie sobie to dzielić na poszczególne lokale, czy może będzie to inaczej rozwiązane? 
Wskazał, że problem ten był sygnalizowany przez środowisko spółdzielni mieszkaniowych 
już w grudniu podczas procedowania pierwszej uchwały. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska stwierdziła,  
że spółdzielniom mieszkaniowym głównie chodziło o to, iż miały dość krótki okres czasu na 
przygotowanie. W tej chwili ten okres znacznie się wydłużył, bo uchwała wchodzi w życie 
dopiero 1 lipca. Nadmieniła, że z informacji, jakie uzyskała od spółdzielni to takich lokali na 
terenie spółdzielni jest niewiele bo około 6-7 lokali, w przypadku jednej spółdzielni jest to  
10 lokali i  do tego terminu są w stanie założyć liczniki. Pani dyrektor przypomniała,  
że deklarację składa spółdzielnia mieszkaniowa i jak ona rozlicza się później z mieszkańcami 
to reguluje to wewnętrzy regulamin spółdzielni. Spółdzielnia prosiła tylko, żeby nie brać tych 
wód pod uwagę. Stąd został dopisany pkt. 6, że przy wyliczaniu średniomiesięcznego zużycia 
wody nie jest uwzględniana woda bezpowrotnie zużyta w okresie przyjętym do wyliczania  
i woda zużyta poza częścią zamieszkałą nieruchomości. Wyjaśniła, że woda zużyta do mycia 
klatek, chodników itd. nie będzie wliczana do zużycia.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o przetargi. 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała,  
że wszystkie nowe przetargi wchodzą z dniem 1 lipca. Wyjaśniła, że z przetargiem na 
zagospodarowanie jest taka sytuacja, że niestety przetarg trzeba było ogłosić znacznie 
wcześniej. Było to związane z tym, że nie ma tam żadnej opcji ani uzupełnienia. Jeśli chodzi 
o przetarg na odbieranie to jest tutaj pewien bufor, który będzie można wykorzystać,  
jak by się nie udało go rozstrzygnąć. Zaznaczyła, że w przetargu na odbieranie jedną  
z podstawowych informacji jest to, gdzie dana firma ma zawieść odpady. W przetargu tym 
jest zawarty również transport tych odpadów do instalacji. Pani dyrektor powiedziała,  
że oferty już zostały otwarte. Wyraziła nadzieję, że w miarę szybko te przetargi zostaną 
rozstrzygnięte. Przypomniała, że przetarg jest na trzy sektory: Bałuty, Widzew i Śródmieście. 
W przypadku dwóch pozostałych jest powierzenie Spółce MPO.  



 5

 
Radna p. Marta Grzeszczyk wyraziła nadzieję, że to już ostatnia uchwała w sprawie śmieci.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski zapytał, czy osoby, które mieszkają w domkach  
i dla których sposób rozliczenia się nie zmienia, też będą musiały składać deklarację? 
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała, że jeśli RIO 
zatwierdzi tę uchwałę, to wtedy będzie dostępna deklaracja.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski zapytał, czy w domkach coś się zmienia, oprócz tego, 
że zmienia się ilość mieszkańców.  
 
Głos zabrał dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek, który powiedział, że jeśli 
na danej nieruchomości nie będzie dokonana żadna zmiana, która skutkowałaby zmianą 
wysokości opłaty to nie trzeba będzie ponownie składać takiej deklaracji. 
 
Radny p. Tomasz Anielak zapytał Panią dyrektor czy spotkała się na zebraniu tylko  
z kilkoma największymi łódzkimi spółdzielniami?  
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska wyjaśniła, że na terenie 
Miasta Łodzi istnieje Stowarzyszenie Forum Nieruchomości Spółdzielczych. W skład tego 
Stowarzyszenia wchodzi ponad 50 spółdzielni. Dodała, że z powodu pandemii nie mogła 
spotkać się ze wszystkimi, stąd prezes Stowarzyszenia wytypował trzech kandydatów, którzy 
zabrali głos w imieniu wszystkich spółdzielni.  
 
Radny p. Tomasz Anielak zwrócił uwagę, że byli to przedstawiciele dużych spółdzielni. 
Podkreślił, że zupełnie inaczej działają duże administracje, a jeszcze inaczej małe. To, że na 
spotkaniu pojawili się przedstawiciele tego Stowarzyszenia nie można tego nazwać 
konsultacjami z administracjami w Łodzi z prawdziwego zdarzenia. Zaznaczył, że chodzi  
o również o przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, czy mniejszych spółdzielni, które 
mają swoje problemy i które też muszą zrewolucjonizować system rozliczania, który został 
im narzucony do 1 lipca. Podkreślił, że ich głos byłby tutaj na pewno potrzebny.  
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska powiedziała, że po 
wprowadzeniu uchwały z 19 listopada spotkała się z na wideokonferencji ze wszystkim 
możliwymi spółdzielniami, ale nie ze wszystkimi administracjami, bo jest to niemożliwe. 
Każda z tych spółdzielni zasygnalizowała z czym ma problem i te problemy zostały 
uwzględnione w uchwale.    
 
Radny p. Tomasz Anielak wskazał, że konsultacje polegają na spotkaniu z wszystkimi 
jednostkami, a nie tylko z tymi, które miały jakieś uwagi do RIO. Ponadto zapytał, jaki 
procent liczników radiowych i tradycyjnych jest na terenie Łodzi?  
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska odpowiedziała, że nie wie 
dokładnie, jak to wygląda w spółdzielniach. Na spotkaniu prezesi spółdzielni mówili, że tam 
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gdzie się dało to takie liczniki zostały założone. Reszta spółdzielni wystąpiła do swoich rad 
nadzorczych o założenie liczników radiowych. 
 
Radny p. Tomasz Anielak podkreślił, że odpowiedź to pytanie jest bardzo ważna, bo bez 
radiowych liczników wejście do mieszkań w czasie pandemii jest strasznie utrudnione. Dodał,  
że administratorzy będą mieli z tym ogromne problemy. Wiedza na temat ilości liczników 
radiowych w Łodzi jest bardzo ważna. Brak tej wiedzy wpływa na negatywną ocenę 
postrzegania tego problemu.  
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska powiedziała, że według 
informacji uzyskanych od ZWiK, w Łodzi 96% to liczniki radiowe.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka uzupełnił, że w Spółdzielni Retkinia 
Północ jest 100 %.  
 
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska wskazała, że w wielu 
spółdzielniach na terenie Łodzi jest 100 % liczników radiowych. Stąd UMŁ daje tak długi 
okres czasu na wejście tej uchwały w życie do 1 lipca, żeby spółdzielnie mogły wybrać sobie 
taki sposób, jaki będzie dla nich najdogodniejszy.  
 
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”, 5 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 11/2021 wraz z autopoprawką. 
 
 
Ad. pkt. 2. Sprawy różne i wniesione wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że w dniu dzisiejszym  
do Komisji trafiła informacja kierowana z Departamentu Organizacji Urzędu i Obsługi 
Mieszkańców do Pana dyrektora Kolczyńskiego, że Komisja Finansów otrzyma odpowiedź 
na swoje pismo z 9 grudnia 2020 r. w dniu 5 lutego 2021 r. Przewodniczący przypomniał,  
że pismo dotyczyło niezgodnego z prawem zachowania się dyrektora jednego z Wydziałów  
w trakcie procedowania projektu budżetu na 2021 r.  
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy wiadomo, dlaczego tak długo jest konstruowana ta 
odpowiedź. Czy w stosunku do Pana dyrektora została wszczęta jakaś procedura, jakieś 
postępowanie wyjaśniające? 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że ma to związek z tym, iż na 
XXXVI sesji RM zapytał, co się dzieje z pismem z Komisji Finansów. Dodał, że jest to 
odpowiedź na to zapytanie.  
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Radny p. Sebastian Bulak zwrócił uwagę, że pismo z Komisji wyszło nieco wcześniej niż 
zapytanie na XXXVI sesji RM.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że pismo do Pani Prezydent 
zostało wysłane 9 grudnia.  
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czemu tak długo nie ma odpowiedzi.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że w piśmie, które dzisiaj 
zostało skierowane do Komisji, jest napisane, że odpowiedź będzie udzielona do 5 lutego.  
 
 
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                     


