
DPr-BRM-II.0012.13.8.2022 

Protokół Nr 37/VI/2022 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  

z dnia 1 czerwca 2022 r. 

 

I. Obecność na posiedzeniu. 

stan Komisji   -     9 radnych 

obecnych   -     9 radnych 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu 

Zaproszenie dla radnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenie dla gości stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji radny p. Kamil Jeziorski.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Uchylenie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącej wykonania 

budżetu Miasta za rok 2021. 

3. Uchylenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta 

Łodzi za rok 2021. 

4. Uchylenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2021 rok i sprawozdania 

finansowego za 2021 rok – druk BRM nr 83/2022. 

5. Uchylenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie absolutorium 

dla Prezydenta Miasta Łodzi za rok 2021 – druk BRM nr 84/2022. 

6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie 

sprawozdania Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2021 rok. 

7. Przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącej wykonania 

budżetu Miasta za rok 2021. 

8. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta 

Łodzi za rok 2021. 
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9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2021 rok i sprawozdania 

finansowego za 2021 rok – druk BRM nr 83/2022. 

10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie absolutorium 

dla Prezydenta Miasta Łodzi za rok 2021 – druk BRM nr 84/2022. 

11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powitał obecnych na sali obrad radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności pan Przewodniczący stwierdził quorum 

niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 

 

Ad. 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „przed przyjęciem porządku 

obrad ja może powiem parę słów – wyjaśnię, dlaczego się dziś spotkaliśmy. Spotkaliśmy się 

dlatego, Szanowni Państwo, ponieważ nikt z nas nie zauważył, że tak naprawdę, opinia 

Regionalnej Izby Obrachunkowej powinna zostać przedstawiona przez Pana Skarbnika 

i omówiona przed podjęciem uchwał. Pan Mecenas nie był zaproszony, obradowaliśmy 

w formie on-line – i już kilka minut po zakończeniu posiedzenia Komisji było wiadomo, że 

wszystkie te nasze punkty będziemy musieli uchylić. 

W związku z tym, czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę.” 

Komisja jednomyślnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2. Uchylenie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącej wykonania 

budżetu Miasta za rok 2021. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poddał pod głosowanie wniosek w sprawie 

uchylenia tej opinii. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za,” braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” uchyliła powyższą opinię. 

 

Ad. 3. Uchylenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta 

Miasta Łodzi za rok 2021. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poddał pod głosowanie propozycję uchylenia 

przedmiotowego wniosku. 
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Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za,” braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” uchyliła powyższy wniosek. 

 

Ad. 4. Uchylenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2021 rok i sprawozdania finansowego 

za 2021 rok – druk BRM nr 83/2022. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poddał pod głosowanie propozycję uchylenia 

tej uchwały. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za,” braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” uchyliła ww. uchwałę. 

 

Ad. 5. Uchylenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie absolutorium 

dla Prezydenta Miasta Łodzi za rok 2021 – druk BRM nr 84/2022. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski poddał pod głosowanie wniosek w sprawie 

uchylenia tej uchwały. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za,” braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” uchyliła przedmiotową uchwałę. 

 

Ad. 6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie 

sprawozdania Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „uchwała Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 maja 2022 r. dostarczona została Państwu 

drogą mailową przed poprzednim posiedzeniem Komisji. Pan Skarbnik też już omawiał ją 

podczas poprzedniego posiedzenia Komisji. Oddaję Panu głos – bardzo proszę.” 

Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski powiedział: „Szanowni Państwo, jeżeli 

chodzi o Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, to dnia 25 maja 2022 r. uchwała Składu 

Orzekającego do nas wpłynęła – w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi 

z wykonania budżetu za 2021 rok. Skład Orzekający opiniuje sprawozdanie pozytywnie 

z uwagą. W uzasadnieniu zawarte zostało stwierdzenie, że zgodnie z obowiązkiem 

wynikającym z art. 267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta Łodzi 

przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta 

za 2021 rok. Skład Orzekający rozpatrzył przedłożone sprawozdanie biorąc pod uwagę: 

sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok, wraz z erratą, która została 

w terminie późniejszym przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwałę Rady 
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Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r., sprawozdania sporządzone 

na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej, a także kolejnego rozporządzenia, w sprawie sprawozdań 

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. 

Czy mam odczytać całe uzasadnienie?” 

Radca Prawny UMŁ pan Łukasz Gajewski powiedział: „jeśli Państwo otrzymali już tę 

opinię drogą mailową, to myślę, że wystarczą same konkluzje.” 

Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski powiedział: „Szanowni Państwo, 

oczywiście Skład Orzekający RIO opisał kwestię realizacji dochodów, wydatków, przychodów 

i rozchodów, opisał również stan wykonania inwestycji. Skład Orzekający zwrócił natomiast 

uwagę przede wszystkim na zadłużenie Miasta, wykazane na koniec 2021 r., zwrócił uwagę, że 

wynosiło ono wówczas 3 793 885 880,27 zł. Wskazał on również, że te zobowiązania 

oczywiście od kilku lat są podzielone na typowo zwrotne oraz tzw. umowy wsparcia – i te 

umowy wsparcia stanowią kwotę 411 293 260 zł. Skład Orzekający zwrócił też uwagę 

na zobowiązania wymagalne, które opiewały na kwotę 101 431,02 zł, przy czym te 

zobowiązania wymagalne nie dotyczą niezapłaconych w terminie faktur, natomiast one dotyczą 

depozytów, które mają charakter gwarancji, które pozostały w naszych jednostkach 

organizacyjnych i nie zostały zwrócone w określonym terminie. I zgodnie z rozporządzeniem 

w sprawie tytułów dłużnych, od ostatniego kwartału ubiegłego roku te zobowiązania 

niezwrócone w terminie muszą być wykazywane jako zobowiązania wymagalne – dlatego te 

zobowiązania wymagalne się pojawiły, ale jeszcze raz chcę podkreślić, że nie są to 

zobowiązania wynikające z jakichś trudności płynnościowych, czy niezapłaconych faktur. 

Kolejna kwestia związana z długiem, to Skład Orzekający wskazuje, że dług Miasta kształtuje 

się na wysokim poziomie, stanowiący łącznie 70,86 % dochodów wykonanych w 2021 r., a te 

tytuły zwrotne, czyli po wyeliminowaniu umów wsparcia, jest to 63,18 %. Chcę tutaj zwrócić 

uwagę, że w porównaniu do 2020 r., mimo wysokiego poziomu, jak pisze RIO, ten poziom 

zmalał – na koniec 2020 r. poziom długu stanowił 75,67 % dochodów wykonanych za rok 2020, 

czyli jest spadek o 4,8 %, natomiast to zadłużenie z tytułu przychodów zwrotnych na koniec 

2020 r. wynosiło 66,34 %, czyli również mamy tu spadek, o 3,15 %. Oczywiście, co 

do zadłużenia, Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje, że ta kwestia musi być na bieżąco 

monitorowana. 

Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje również na wysokie, zdaniem RIO, dopłaty 

do spółek miejskich, które w 2021 r. wyniosły 24 mln zł – przy czym są to tylko te dopłaty 
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dotyczące pokrywania strat, natomiast też RIO pisze, że te dopłaty za rok 2020 były wyższe, 

bo wynosiły one ponad 28,7 mln zł. 

Oprócz spółek, których sytuację finansową należy monitorować, Skład Orzekający wskazuje 

również na też konieczność monitorowania sytuacji finansowej Miejskiego Centrum 

Medycznego im. Dr. Karola Jonschera – gdyż rok 2021 zakończył się dla tego podmiotu 

wynikiem finansowym netto ujemnym, w wysokości ponad 7 373 943,52 zł. I tutaj też trzeba 

na tę sytuację zwrócić szczególną uwagę, ale pamiętajmy, że rok 2021 był czasem pandemii 

i wydaje się, że duża część podmiotów medycznych swój wynik miała gorszy niż w latach 

ubiegłych. 

Ponadto, Skład Orzekający wskazuje, że Miasto podjęło działania zmierzające 

do uporządkowania kwestii gruntów komunalnych, pozostających na dzień 31 grudnia 2020 r. 

poza ewidencją księgową. Ja przypomnę, że w opinii na temat sprawozdanie Prezydenta Miasta 

Łodzi z wykonania budżetu za rok 2020 Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała 

na konieczność podjęcia działań, które tę kwestię będą porządkować. W Informacji o stanie 

mienia komunalnego zawsze mieliśmy takie dwie kwoty – pierwsza kwota w zakresie gruntów, 

która wynikała z ewidencji księgowej i druga kwota, która nie wynikała z ewidencji księgowej, 

ale z szacunku, który był oparty na monitoringu prowadzonym przez Łódzki Ośrodek Geodezji. 

Teraz podjęliśmy te działania – w wyniku tych działań w zakresie gruntów, ewidencjonowany 

majątek Gminy zwiększył się o 15,3 mld zł, więc jest to znaczący wzrost. Oczywiście, pozostała 

jeszcze pewna drobna część do weryfikacji, ale, tak naprawdę, znacząca część jest już 

w ewidencji – tak, że myślę, że to jest też dobra informacja. 

Skład Orzekający wskazuje, że niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy 

przedłożonych przez Prezydenta Miasta Łodzi dokumentów i dotyczy jedynie formalno – 

prawnych aspektów wykonania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną 

z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w roku 2021. 

Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości, ani gospodarności 

w zakresie wykonywania zadań własnych Miasta. Ocena w tym zakresie, stosownie 

do obowiązujących przepisów, należy do właściwości Rady Miejskiej. 

Skład Orzekający wskazuje, że od opinii wyrażonej niniejszej uchwale służy odwołanie 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

Jeżeli Państwo Radni mają jakieś pytania, to bardzo proszę.” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „czy ktoś z Państwa ma pytania?” 

Skarbnik Miasta Łodzi pan Krzysztof Mączkowski powiedział: „jeszcze jedno, bo tutaj to 

mi umknęło – RIO również wskazuje na wzrost należności wymagalnych – o 63 mln zł, bo 
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na koniec 2021 r. to jest kwota 966 866 841,47 zł, a rok wcześniej była to kwota 

903 814 983,57 zł – tak, że jest to wzrost należności wymagalnych o 6,98 %. Przy czym też 

chciałbym zwrócić uwagę, że rok 2021, z uwagi na okres pandemiczny i związane z tym 

zawirowania w gospodarce, był też takim rokiem szczególnym i te należności wzrosły też 

w wyniku trudności czy to firm, czy osób fizycznych, z regulowaniem swoich zobowiązań. Ten 

przyrost jest więc w jakiś sposób uzasadniony. Dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „dziękuję. Nie widzę zgłoszeń 

do udziału w dyskusji, w związku z czym przechodzimy do kolejnego punktu.” 

 

Ad. 7. Przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącej wykonania 

budżetu Miasta za rok 2021. 

Pan radny Kamil Deptuła powiedział: „Szanowni Państwo Radni, projekt opinii został 

Państwu dostarczony już wcześniej. W związku z faktem, że zmienia się nam data posiedzenia, 

to tutaj musimy oczywiście zmienić tę datę – na 1 czerwca 2022 r., czyli jest to opinia Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2022 r. dotycząca wykonania budżetu 

Miasta za 2021 r. 

1. Uchwalony przez Radę Miejską w Łodzi budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, 

przewidywał realizację dochodów w kwocie 5 395 784 589,36 zł. Dochody wykonano 

w kwocie 5 353 983 177,46 zł, co stanowiło 99,2 % planu, w tym planowane dochody 

własne na kwotę 4 491 529 046,52 zł, wykonanie w kwocie 4 454 492 502,20 zł co stanowi 

99,2 % planu. 

Nominalnie dochody wykonane ogółem w 2021 roku były wyższe w porównaniu do roku 

2020 o kwotę 428 927 351,93 zł i wyniosły 108,7 % wykonania 2020 roku. Dochody 

bieżące wzrosły o kwotę 508 502 684,84 zł i wyniosły 111,4 % wykonania 2020 roku. 

Dochody majątkowe były niższe o 79 575 332,11 zł, osiągając poziom 82,5 % wykonania 

roku 2020. 

2. Uchwalony przez Radę Miejską w Łodzi plan wydatków budżetowych ogółem po zmianach 

dokonanych w ciągu roku stanowił kwotę 5 614 364 585,36 zł. Wydatki zrealizowano 

w kwocie 5 227 937 133,86 zł, co stanowi 93,1% planu, w tym planowane wydatki 

na zadania własne na kwotę 4 710 243 179,07 zł, wykonanie w kwocie 

4 328 475 794,77 zł, co stanowi 91,9 % planu.  

3. Porównując do wykonania 2020 roku, dynamika wydatków ogółem wyniosła 101,5 %, 

nominalnie wydatki te były wyższe o 77 780 399,12 zł. 
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4. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie Miasta kwotę 

1 018 213 836 zł, co stanowiło 18,1% kwoty planowanych wydatków ogółem. 

Wydatkowano kwotę 785 813 022,93 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 15 % wydatków 

ogółem. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi 77,2 % planu. W porównaniu 

z rokiem 2020 wydatki majątkowe były niższe o kwotę 34 265 661,83 zł, stanowiąc 95,8 % 

wykonania roku 2020. 

5. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 4 596 150 749,36 zł, zrealizowano te 

wydatki w kwocie 4 442 124 110,93 zł, co stanowi 96,7 % planu. W kwocie wydatków 

3 549 234 971,84 zł stanowiły zrealizowane wydatki bieżące na zadania własne, 

881 938 184,31 zł wydatki na zadania zlecone, wydatki na porozumienia: 10 950 954,78 zł. 

6. Na 2021 rok zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 336 918 963,00 zł. Poziom 

zrealizowanych dochodów bieżących oraz wydatków bieżących ukształtował ostatecznie 

na koniec 2021 r. nadwyżkę operacyjną w wysokości 535 706 175,17 zł, co stanowi 159 % 

kwoty planowanej.  

7. Z zaplanowanej na 2021 rok kwoty przychodów, wynoszącej 620 708 423 zł zrealizowano 

853 847 534,12 zł, z tego kredyty w wysokości 100 000 000 zł, emisja obligacji 

komunalnych w wysokości 418 000 000 zł, oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 

134 646 zł. Pozostałą kwotę przychodów stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 239 276 060,08 zł oraz niewykorzystane środki 

pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków 

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 

z udziałem tych środków w wysokości 96 036 828,04 zł a także spłaty udzielonych 

pożyczek w kwocie 400 000 zł.  

8. Planowany deficyt budżetu miasta na koniec 2021 roku został określony w wysokości 

218 579 996 zł.  

9. Budżet Miasta zamknął się za rok 2021 nadwyżką wydatków nad dochodami w wysokości 

126 046 043,60 zł. 

10. Z ogólnej kwoty rozchodów zrealizowanych w 2021 r. w wysokości 402 128 391,53 zł 

spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 147 318 391,53 zł oraz 

dokonano wykupu obligacji w kwocie 254 810 000 zł, wykonując plan w tym zakresie 

w 100 %. 
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Kwota długu na koniec 2021 roku wyniosła 3 793 885 880,27 zł z tego: z tytułu kredytów 

2 049 050 364,59 zł, pożyczek: 5 442 824,66 zł, emisji obligacji: 1 327 998 000 zł, z tytułu 

umów wsparcia: w wysokości 411 293 260 zł oraz wystąpiły zobowiązania wymagalne 

dotyczące depozytów mających charakter gwarancji należytego wykonania zobowiązań 

w wysokości 101 431,02 zł. W porównaniu z końcem 2020 roku dług nominalny Miasta 

zwiększył się o 67 181 594,62 zł, tj. o 1,8%. W tej sytuacji zdaniem Komisji Rewizyjnej – 

i to jest nasza opinia, zresztą co roku powtarzana –  zaciąganie nowych zobowiązań 

przez Miasto w zakresie wydatków majątkowych i długu powinno być każdorazowo 

poprzedzone dogłębnymi analizami i ściśle powiązane z oceną bieżącej sytuacji finansowej 

Gminy. Zadłużenie na jednego mieszkańca zwiększyło się z kwoty 5 459 zł do kwoty 

5 680 zł (liczone wg liczby mieszkańców Łodzi na 31.12.2021 r., tj. 667 923 mieszkańców 

Miasta). 

11. Skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych 

za 2021 rok wyniosły 3 653 313 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków 

od nieruchomości i środków transportowych za 2021 rok wyniosły 5 242 043 zł, natomiast 

skutki ulg dotyczących pozostałych podatków i opłat oraz odsetek od nieterminowych 

płatności, wyniosły 1 604 245 zł. Łącznie stanowi to kwotę 10 499 601 zł, tj. 0,2 % 

zrealizowanych dochodów ogółem. 

12. W ramach planu finansowego wydzielonego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych zaplanowano wydatki w wysokości 67 691 792 zł, które zostały zrealizowane 

w wysokości 64 565 048,21 zł co stanowi 95,38 % planu. Źródłem pokrycia wydatków 

były przychody z lat ubiegłych. 

13. Komisja Rewizyjna widzi potrzebę bieżącego monitorowania sytuacji finansowej spółek 

w których Miasto posiada udziały, w kontekście ich wpływu na gospodarkę finansową 

Miasta. Na dopłaty do tych spółek oraz na wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie 

kapitału zakładowego i objęcie udziałów w 2021 r. Miasto wydatkowało łącznie 

147 846 909,47 zł.  

14. Komisja Rewizyjna stoi na stanowisku, iż budżet Miasta w roku 2021 był realizowany 

w sposób celowy, gospodarny i oszczędny pomimo trudnych uwarunkowań zewnętrznych, 

wynikających z panującej pandemii COVID-19. 

Jest to pokłosie tych naszych debat z poprzednich posiedzeń. 

15. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia również utrzymanie przez S&P Global Ratings 

dla Miasta Łodzi po raz kolejny oceny BBB+ z prognozą stabilną Łodzi i to pomimo 

trudnej sytuacji wynikającej m.in. z trwającej pandemii COVID-19.  
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I to by było wszystko, dziękuję bardzo.” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „dziękuję bardzo. Czy ktoś 

z Państwa chciałby zadać Panu Radnemu pytanie? Pan Radny Pawłowski – bardzo proszę.” 

Pan radny Sylwester Pawłowski powiedział: „ja chciałbym tylko zapytać, czy w ostatnim 

akapicie został poprawiony błąd stylistyczny. Na samym końcu opinii, w zdaniu: „Komisja 

Rewizyjna po rozpatrzeniu:”, w punkcie 4 powinno się znaleźć bowiem słowo: 

„Sprawozdania” zamiast: „Sprawozdaniem.” Dziękuję.” 

Pan radny Kamil Deptuła powiedział: „tak, oczywiście – zostało to poprawione.” 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za,” 1 głosie „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła przedmiotową opinię. 

 

Ad. 8. Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta 

Miasta Łodzi za rok 2021. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „czy ktoś z Państwa chciałby 

zabrać głos? Bardzo proszę, Panie Radny.” 

Pan radny Kamil Deptuła powiedział: „Szanowni Państwo Radni, ja bym proponował tutaj 

wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Pani Prezydent za 2021 r., ze względu 

na te okoliczności, o których wspominałem w punkcie poprzednim.” 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „dziękuję bardzo. Czy ktoś 

z Państwa chciałby zabrać głos – nikt się nie zgłasza, przystępujemy więc do głosowania.” 

Za przyjęciem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Łodzi za rok 

2021 głos oddało 8 radnych, przeciw głosowała 1 osoba, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Komisja przyjęła zatem stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta 

Miasta Łodzi za rok 2021. 

 

Ad. 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2021 rok i sprawozdania finansowego 

za 2021 rok – druk BRM nr 83/2022. 

Nie zgłoszono uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za,” 1 głosie „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła ten projekt uchwały. 
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Ad. 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie absolutorium 

dla Prezydenta Miasta Łodzi za rok 2021 – druk BRM nr 84/2022. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „czy ktoś z Państwa chciałby 

zabrać głos? Bardzo proszę – Pan Radny Kamil Deptuła.” 

Pan radny Kamil Deptuła powiedział: „dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. 

Odbyliśmy prawdziwy maraton, jeśli chodzi o podsumowanie 2021 r. Myślę, że w wyniku 

naszych spotkań, dogłębnej analizy budżetu, spokojnie możemy dojść do wniosku, który 

przegłosowaliśmy – dotyczącego wykonania budżetu, czyli że był on wykonywany w sposób 

celowy, gospodarny i oszczędny, mimo trudnych okoliczności, których byliśmy świadkami. 

Wydaje mi się, że na tym tle, udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta, który realizował 

budżet i zmagał się z tymi trudnościami, jest z mojego punktu widzenia oczywistością. 

Proponuję, żebyśmy zagłosowali za udzieleniem absolutorium – i tak też będę głosować.” 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za,” 1 głosie „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła ww. projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. 

 

Ad. 11. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji pan Kamil Jeziorski powiedział: „korzystając z obecności Pana 

Skarbnika, zachęcam wszystkich Państwa Radnych do czytania tych materiałów, które Pan 

Skarbnik przesyła do Komisji – bo tam są bardzo ciekawe rzeczy – chodzi mi o informacje 

o wykonaniu budżetu za kolejne miesiące. Rzeczywiście, tam są bardzo istotne rzeczy, 

z których ja często korzystam i dziękuję, Panie Skarbniku, za te informacje. 

Dziękuję bardzo Szanowni Państwo i zapraszam na kolejne posiedzenie Komisji w piątek 

(3 czerwca br., początek – godz. 10.00, w formie zdalnej).” 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokół sporządził     Przewodniczący Komisji 

Marek Wasielewski              Kamil Jeziorski 

 


