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Protokół nr 46/VI/2021 
 

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

    z dnia 1 czerwca 2021 r.  
(posiedzenie on-line) 

 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

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

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 45. posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 150/2021. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050  
– druk nr 151/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 
Beskidzkiej 183 – druk nr 139/2021. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru – druk nr 140/2021. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ul. Rokicińskiej bez numeru – druk nr 141/2021. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych  
na obszarze miasta Łodzi – druk nr 171/2021. 
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8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg – druk nr 173/2021. 

9. 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. 
 
Przewodniczący Komisji  zaproponował następujące zmiany w porządku obrad: 
 

• wprowadzenie w pkt. 3a projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – druk nr 175/2021, 

• wprowadzenie w pkt. 8a projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 176/2021, 

• wprowadzenie w pkt. 8b projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji  
– druk nr 177/2021, 

• wprowadzenie w pkt. 8c projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Łodzi 
zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu  
– druk nr 178/2021. 

 

Proponowany porządek po zmianach: 

 

1. Przyjęcie protokołu z 45. posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 150/2021 wraz z autopoprawką. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050  
– druk nr 151/2021 wraz z autopoprawką. 
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3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej – druk nr 175/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 
Beskidzkiej 183 – druk nr 139/2021. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru – druk nr 140/2021. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ul. Rokicińskiej bez numeru – druk nr 141/2021. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych  
na obszarze miasta Łodzi – druk nr 171/2021 wraz z autopoprawką. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg – druk nr 173/2021. 

8a.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 176/2021. 

8b.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji  
– druk nr 177/2021. 

8c.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty jednorazowej za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność 
Miasta Łodzi zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu  
– druk nr 178/2021. 

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
W związku z brakiem uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod 
głosowanie zmieniony porządek obrad. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 12 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. 
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Ad. pkt 1. Przyjęcie protokołu z 45. posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  
z  45. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
Nikt nie wniósł uwag.  
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 45. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 12 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 45. posiedzenia. 
 
 
Ad. pkt. 2 . Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 150/2021  
wraz z autopoprawką. 

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak.  
 
Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 
 
Faza pytań.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy zmiana budżetowa dotycząca 
utrzymania czystości na terenie Miasta Łodzi do końca roku jest skonsumowaniem wniosku 
Wydziału Gospodarki Komunalnej z 28 kwietnia? 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że jest to wniosek 
Wydziału Gospodarki Komunalnej.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę, że trudno jest utrzymać 
porządek na terenie Miasta bez pieniędzy. Niestety Wydział Gospodarki Komunalnej nie 
dysponuje już żadnymi środkami na ten cel z uwagi na dużą ilość dzikich wysypisk. 
Przewodniczący Komisji wskazał, że należałoby zwrócić się do komendanta Straży Miejskiej, 
żeby zainstalował fotopułapki po to, aby w tych samych miejscach nie powstawały kolejne 
dzikie wysypiska śmieci. Ponadto przewodniczący Komisji podziękował Pani Prezydent za 
to, że Miejska Komenda Policji zgodnie z propozycją Komisji Finansów otrzyma środki na 
zakup nowych nieoznakowanych samochodów osobowych oraz na dodatkowe służby 
patrolowe i obchodowe.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski zapytał o przeniesienie kwoty ok. 50 mln zł w zadaniu 
pn. „Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego  
w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii 
komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi”. Radny zapytał, czy to 
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przesuniecie środków wynika z tego, iż nie udało się rozstrzygnąć przetargu oraz jak wygląda 
tam sytuacja.  
 
Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik poinformowała, że jest to przesunięcie 
środków na 2023 rok. To się wiąże bezpośrednio z przetargiem na Zajezdnię Chocianowice. 
Dodała, że według projektu i szacunków z 2015 roku i podczas realizacji tego całego projektu 
wartość tej inwestycji wynosiła 44 mln 200 tys. zł. Wskazała, że już wcześniej były 
rozpisywane przetargi na zaprojektuj i wybuduj, ale ceny znacząco odbiegały od możliwości 
finansowych Miasta. W tej chwili po zaprojektowaniu tej Zajezdni okazało się, że faktycznie 
kosztorys zamykał się w kwocie blisko 115 mln zł. Rozpisano kolejny przetarg i otrzymano 
oferty, z których najtańsza opiewała na kwotę 119 mln 296 tys. 456 zł. Pani dyrektor 
nadmieniła, że Centrum Usług Transportowych Unijnych Projektów w Warszawie, który 
realizuje z ZIM ten projekt będąc zarządzającym środkami unijnymi, bezwzględnie uzależnia 
dalszą realizację od powodzenia tego zadania. Wszystkie zadania muszą być zrealizowane.  
W tej chwili ZIM rozmawia z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o pewnym 
moderowaniu tego projektu. Jednocześnie trzeba zrealizować tę Zajezdnię. Podkreśliła, że to 
całe zamieszanie finansowe wiąże się z tym, że jest to zabezpieczenie do najtańszej oferty.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski powiedział, że rozumie, iż Miasto zostawia tyle 
środków na 2023 rok przesuwając je gdzieś w WPF. 
 
Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik powiedziała, że ZIM posiada jeszcze 
odpowiednią rezerwę 11 mln zł, na którą CUPT wstępnie wyraził zgodę, iż Miasto zrobi  
tzw. inżynierię finansową w tym projekcie. Dodała, że prawdopodobnie w tej perspektywie 
ZIM będzie realizował z tego projektu jeszcze jeden odcinek i następnie przygotowuje się do 
tzw. fazowania, które było już realizowane np. na projektach kolejowych. Ponadto ZIM 
posiada wstępne uzgodnienia pomiędzy Ministerstwem Finansów a Centrum Unijnych 
Projektów a wiąże się to bezpośrednio ze znaczącą zwyżką cen stali. Podkreśliła, że Miasto 
jest świadome tego, iż nie jest w stanie zrealizować wszystkich odcinków za wcześniej 
zaprojektowane środki.   
 
Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski powiedział, że rozumie, iż Miasto nadal dalej realizuje 
projekt.  
 
Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik odpowiedziała, że realizuje.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski zapytał o przesunięcie środków na Księżym Młynie.  
 
Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik wyjaśniła, że to wiąże się ze wstępną 
zgodą na realizację tego projektu przez Urząd Marszałkowski do 30 marca 2022 r. Dodała, że 
projekt nie jest zagrożony.  
 
Radny p. Bartłomiej Dyba Bojarski zapytał, kiedy będzie realizowana Strefa Uspokojonego 
Ruchu na Julianowie? 
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Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny  poinformował, że będzie przetarg i Miasto chce 
zrealizować ten projekt w tym roku. ZDiT posiada na ten cel całą kwotę realizacji 450 tys. zł.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy na przebudowę Zajezdni 
Chocianowice na kwotę 119 mln zł Miasto podpisuje umowę?  
 
Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik odpowiedziała, że tak.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaki będzie termin realizacji? 
 
Dyrektor ZIM p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik odpowiedziała, że do 2023 roku. 
Dodała, że ostateczna data zależy od tego, jak przejdą wszystkie procedury kontrolne. 
Podkreśliła, że po zabezpieczeniu środków na jutrzejszej sesji, za 4 miesiące Miasto będzie 
gotowe do podpisania umowy.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 11 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”  i 1 głosem „wstrzymującym 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 150/2021  
wraz z autopoprawką. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poinformował, że w tym momencie do Komisji wpłynął projekt 
uchwały z zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego 
transportu zbiorowego w Łodzi – druk nr 172/2021. W związku z tym zaproponował 
wprowadzenie go w pkt. 8d porządku obrad Komisji.  
 
W związku z brakiem uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod 
głosowanie wprowadzenie pkt. 8d do zmienionego porządku obrad Komisji. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i  „wstrzymuj ących 
się” przyjęła zmieniony porządek obrad.  
 
Wobec powyższego przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł  
do kontynuacji zmienionego porządku obrad. 
 

 

Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048  
– druk nr 151/2021 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. 
 



 7

Faza pytań i dyskusji.  
 
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 2 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku  
nr 151/2021 wraz z autopoprawką. 
 
 
Ad. pkt. 3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej – druk nr 175/2021. 
 
Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak.  
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
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 1 głosem 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku  
nr 175/2021. 
 
 
Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 
Beskidzkiej 183 – druk nr 139/2021. 
 
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 10 do protokołu.   
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy były wydane jakieś WZ? 
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Z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Agnieszka Graszka 
odpowiedziała, że nie.  
 
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”, 1 głosem „przeciw”  i 1 głosem „wstrzymującym 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 139/2021. 
 
 
Ad. pkt. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego bez numeru – druk nr 140/2021. 
 
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 11 do protokołu.   
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do terenów PKP jest decyzja 
Komisji uwłaszczeniowej? 
 
Z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Agnieszka Graszka 
powiedziała, że nie sprawdzała terenów PKP, tych terenów przez które przechodzi czynne 
torowisko. Dodała, że postara się to sprawdzić i odpowie jutro na sesji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka stwierdził, że jeśli ten teren należy do 
Miasta to niema sensu ustanawiać służebności drogi. Dodał, że wyjaśni to na posiedzeniu 
Komisji Inwentaryzacyjnej.  
 
Z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Agnieszka Graszka 
powiedziała, że o nasyp kolejowy dba PKP i ten rów odwadniający, który przebiega przez 
sprzedawaną działkę służy utrzymaniu tej infrastruktury. Podkreśliła, że skoro kolej chce 
zajmować się nadal tym rowem a co więcej kupić od Miasta służebność to Miasto jest jak 
najbardziej za takim rozwiązaniem. Uzupełniła, że sprzedaż tego terenu nie koliduje z żadną  
z planowanych dróg np. Niciarnianą czy Konstytucyjną.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 6 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku  
nr 140/2021. 
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Ad. pkt. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ul. Rokicińskiej bez numeru – druk nr 141/2021. 
 
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 12 do protokołu.   
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy były wydane jakieś WZ? 
 
Z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Agnieszka Graszka 
odpowiedziała, że nie.  
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 8 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku  
nr 141/2021. 
 
 
Ad. pkt. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych  
na obszarze miasta Łodzi – druk nr 171/2021 wraz z autopoprawką. 

Projekt uchwały przedstawiła p.o. kierownika w Biurze Architekta Miasta p. Marzena 
Otto.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką, 
które stanowią załączniki nr 13 i 14 do protokołu.   
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy ta uchwała powoduje,  
że trzeba będzie coś zmieniać w uchwale dotacyjnej?  
 
P.o. kierownika w Biurze Architekta Miasta p. Marzena Otto odpowiedziała, że nie.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu: 9 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 171/2021 wraz  
z autopoprawką. 
 
 

Ad. pkt. 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – druk nr 173/2021. 
 
Projekt uchwały przedstawił dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny. 
 
Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 15 do protokołu.   
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy ci, którzy mają już zgodę na 
ogródki nie muszą pisać kolejnych wniosków? 
 
Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że nie będą 
musieli. Dodał, że po przyjęciu uchwały będzie jedynie zmiana stawki. Podkreślił, że na ulicy 
Piotrkowskiej ustalona zarządzeniem Prezydentem stawka wynosi 0 zł.   
 
W związku z brakiem radnych podczas głosowania przewodniczący Komisji  zarządził 
ponowne sprawdzenie kworum.  
 
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 „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 173/2021. 
 
 
Ad. pkt. 8a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 176/2021. 
 
Projekt uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek.  
 
Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 16 do protokołu.   
 
Faza pytań i dyskusji.  
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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: 8 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 176/2021. 
 
 
Ad. pkt. 8b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy 
Rewitalizacji – druk nr 177/2021. 
 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa  
p. Joanna Brzezińska. 
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 17 do protokołu 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
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”, brakiem głosów „przeciw”  i 1 głosem 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 177/2021. 
 
 
Ad. pkt. 8c. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty 
jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego 
własność Miasta Łodzi zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego 
gruntu – druk nr 178/2021. 
 
Projekt uchwały przedstawił p.o. dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Michał Śmiechowicz.  
 
Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 18 do protokołu.   
 
Faza pytań i dyskusji.  
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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: 8 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 1 głosem 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 178/2021. 
 
 
Ad. pkt. 8d. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi 
– druk nr 172/2021. 
 
Projekt uchwały przedstawił dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny. 
 
Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 19 do protokołu.   
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy te linie będą bezpłatne? 
 
Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny wyjaśnił, że w ramach taryfy 
miejskiej. 
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy te linie były już wcześniej testowane? 
 
Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny powiedział, że po tych trasach 
zawsze jeździły autobusy i tramwaje.  
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, jakie są szacowania, jeśli chodzi o użytkowników tych 
linii? 
 
Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny powiedział, że ciężko jest to 
oszacować, ilu pasażerów wsiądzie, zależy to od wielu czynników. Dodał, że linie będą 
kursowały co 40 minut. Nie jest w stanie w tej chwili powiedzieć. Podkreślił, że wydaje się,  
iż będzie to atrakcyjne urozmaicenie czasu mieszkańcom w okresie weekendów, stąd liczy na 
dużą frekwencję.  
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy te linie będą funkcjonować wyłącznie w wakacje? 
 
Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny powiedział, że tak. 
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, co się zadzieje, jeśli np. w lipcu okaże się, że jest niskie 
obłożenie linii, czy będą jakieś modyfikacje tego pomysłu? 
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Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny powiedział, że można 
wszystko zmodernizować i analizować. Dodał, że ciężko jest oszacować ilość osób, będzie to 
zależeć od wielu czynników np. pogody.  
 
Radny p. Sebastian Bulak powiedział, że bardzo podoba mu się ten pomysł. Chciałby 
jednak znać szczegóły, jeśli chodzi o kwestie techniczne i szacunkowe.  
 
Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny zaznaczył, że linie są tak 
opracowane, żeby były jak najmniej uciążliwe i jechały po jak najbardziej atrakcyjnym 
odcinku Łodzi. Wskazał, że jeśli chodzi o trasę tramwajową to przebiega ona przez Plac 
Niepodległości – ulica Piotrkowska – Al. Kościuszki – Zachodnia - Ogrodowa – Północna. 
Przy stajni Jednorożca będzie można się przesiąść na autobus, który poprowadzi pasażerów 
ulicą Kościuszki, Struga, Gdańską, Zieloną, Konstantynowską, Juszczakiewicza, Armii 
Krajowej, Wyszyńskiego, Retkińską. Uzupełnił, że w przypadku otwarcia muzeów, kursy 
prowadzone byłyby również do tych placówek. Trasy linii będą połączone zarówno  
z rekreacją jak i dojazdem innym taborem do miejsc rekreacji i wypoczynku. 
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy w trakcie kursów nie można byłoby wzbogacić tę 
ofertę poprzez np. jakiegoś prowadzącego. 
 
Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny powiedział, że będzie 
przewodnik, który będzie opowiadał o historii miasta. 
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy będzie opowiadał również o starych tramwajach? 
 
Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny powiedział, że tak. 
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy podczas jazdy autobusem – ogórkiem również będzie 
przewodnik? 
 
Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny powiedział, że nie jest teraz  
w stanie powiedzieć. Dodał, że kierowcy autobusów znają ich historię, mają olbrzymią 
wiedzę na ten temat, sami je naprawiają, opiekują się starymi autobusami i tramwajami na 
Brusie.  
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy w ramach zastępstwa przewodnika, jeśli osobiście 
nie będzie mógł uczestniczyć w danym kursie, czy są jakieś nagrane taśmy, które można 
odtworzyć pasażerom.  
 
Dyrektor Zarz ądu Dróg i Transportu p. Grzegorz Misiorny powiedział, że rozważy tę 
propozycję. 
 
Radny p. Sebastian Bulak podkreślił, że pomysł jest bardzo fajny.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu: 11 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 172/2021. 
 
 
Ad. pkt. 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Komisji  poinformował, że do Komisji wpłynęło pismo do wiadomości 
Komisji od Banku Żywności w Łodzi o zwiększenie kwoty dotacji na realizację zadania 
„Prowadzenie Banku Żywności” do kwoty 200 tys. zł.  
 
Ponadto poinformował, iż do Komisji wpłynęło zestawienie przedstawiające wstępne 
wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi za  4 m-ce 2021 roku.  
 
Radny p. Sebastian Bulak poprosił, aby Komisja wystąpiła o przekazanie do Komisji 
Finansów informacji, jakie środki finansowe Miasto wydatkowało na promocję Karty 
Łodzianina oraz loterii podatkowej dla mieszkańców Łodzi do momentu jej zakończenia. 
Poprosił również o przekazanie danych na temat liczby pozyskanych w związku z tym 
nowych podatników spoza Miasta Łodzi z podziałem na poszczególne grupy wiekowe.   
 
Przewodniczący Komisji powiedział, że wystąpi w tej sprawie do Wydziału Budżetu.  
 
Przewodniczący Komisji wyraził nadzieję, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się  
w trybie stacjonarnym. Dodał, że będą miały na to wpływ kolejne rozporządzenia odnośnie 
obostrzeń.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zaproponował, aby posiedzenie stacjonarne odbyło się dopiero 
po wakacjach. 
 
Radny p. Radosław Marzec poinformował, że na konwencie Rady Miejskiej prowadzona 
była dyskusja na temat sytuacji związanej z posiedzeniami zdalnymi sesji i komisji RM. 
Podjęto decyzję, że dopiero po wakacjach nastąpi powrót do posiedzeń stacjonarnych. 
Poprosił, żeby się nie spieszyć i poczekać jak będzie wyglądała dalej cała sytuacja.  
 
Przewodniczący Komisji podkreślił, że nie ma ostatecznej decyzji w tej sprawie. Wszystko 
będzie zależeć od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. 
 
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                     


