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DPr-BRM-II.0012.3.10.2021 

Protokół nr 49/VIII/2021 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  15 radnych 

obecnych   -  14 radnych 

nieobecnych   -    1 radny 

• radny p. Rafał Reszpondek – nieobecny nieusprawiedliwiony 

oraz zaproszeni goście. 

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenia dla radnych stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Zaproszenia dla gości stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący Komisji radny p. Władysław Skwarka.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z 48. posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 

w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 233/2021. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050  

– druk nr 234/2021. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Sanitariuszek 64  

oraz na odstąpienie od jej zbycia w drodze przetargu – druk nr 230/2021. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi  

lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/138730/5285/Bd_p21_233_20210817.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139374/5285/Bd_p21_234_20210817.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/136127/5285/ZNN_p21_230_20210813.pdf
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w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania 

organu uprawnionego do udzielania tych ulg – druk nr 231/2021. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powitał obecnych on-line radnych 

i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne 

do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zapytał, czy są 

jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował następujące zmiany w porządku obrad: 

• wprowadzenie w pkt. 6 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy 

płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz 

opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania – druk nr 239/2021. 

• Pkt. 6 staje się pkt.7. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się” przyjęła zmieniony porządek posiedzenia. 

 

 

Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 48/VII/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. 

Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

 

Ad pkt 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 233/2021. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/136129/5285/DM_p21_231_20210816.pdf
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Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem i autopoprawkami nr 1 i nr 2. (projekt wraz z autopoprawkami stanowią 

załączniki nr 5, 6 i 7 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jak po tych zmianach będzie 

kształtować się nadwyżka operacyjna? 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak wyjaśniła, że po autopoprawce 

dochody bieżące zmniejszają się o 12 mln 410 tys. zł, natomiast wydatki bieżące rosną  

o 1 mln 300 tys. zł.  

 

Przewodniczący Komisji przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącej Komisji  

p. Paulinie Setnik. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawkami nr 1 i nr 2. 

 

 

Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050  

– druk nr 234/2021 wraz z autopoprawką. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem i autopoprawką nr 1. (projekt wraz z autopoprawką stanowią załączniki  

nr 8 i 9 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 3 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawką nr 1. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139374/5285/Bd_p21_234_20210817.pdf
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Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Sanitariuszek 64 oraz  

na odstąpienie od jej zbycia w drodze przetargu – druk nr 230/2021. 

Z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Agnieszka Graszka 

omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik zapytała, czy działki znajdujące się obok to 

działki prywatne? 

Z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Agnieszka Graszka 

odpowiedziała, że działka 1/17 została wyodrębniona, ponieważ jest pokryta kompleksem 

leśnym, natomiast działka 1/15 jest działką drogową, na której odbywa się teraz przebudowa 

związana z S14. Dodała, że te obie działki objęte są decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg  

i Autostrad. Nadmieniła, że miejska działka również częściowo jest objęta tą decyzją, ale tutaj 

nie ma zakazu zbywania. Jedynie było czasowe ograniczenie w związku z czasowym 

posadowieniem sieci energetycznej.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały.  

 

 

Ad. pkt. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu 

Łodzi lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg – druk nr 231/2021. 

Z-ca dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Monika Andrzejewska  

– Koniuszaniec omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (projekt stanowi załącznik  

nr 11 do niniejszego protokołu).  

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/136127/5285/ZNN_p21_230_20210813.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/136129/5285/DM_p21_231_20210816.pdf
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Faza pytań i dyskusji.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

 

Ad. pkt. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu ich pobierania  

– druk nr 239/2021. 

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk omówił projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem (projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Sebastian Bulak zapytał dyrektora, czy ZDiT ma jakąś wiedzę, że po przyjęciu 

dzisiejszych zmian w budżecie zarząd Aquaparku Fala na swoim terenie będzie wprowadzał 

odpłatne parkowanie? 

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk wyjaśnił,  

że za politykę parkingową na terenach Aquaparku Fala odpowiada Aquapark Fala. Dodał,  

że ma wiedzę, iż ma być wprowadzona odpłatność za parkowanie, ale nie będzie obejmować 

klientów Fali.  

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy rozszerzenie strefy płatnego parkowania o tę część 

przy Aleja Unii nie spowoduje, że kierowcy będą uciekać na parking Aquaparku, który nie jest 

płatny. 

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk odpowiedział,  

że jeśli nowe rozwiązania zostaną wprowadzone to nie będzie takiego ryzyka. 

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, kiedy to zostanie wprowadzone? Zapytał, czy to będzie 

wprowadzone w tym samym czasie? 

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk odpowiedział,  

że ma to być wprowadzone w tym czasie, żeby utworzyć spójny system parkingowy dla całego 

obszaru Orientarium, Aquaparku Fala i Atlas Areny.   
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Radny p. Sebastian Bulak zapytał, jaka będzie stawka opłaty? 

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk odpowiedział,  

że opłaty mają być takie same jak w strefie płatnego parkowania. 

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, w której strefie? 

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk poinformował,  

że takie jak w strefie A.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, czemu służy rozszerzenie zapisu w § 12 ust. 2 o takie 

zdanie: „Mieszkańcowi strefy na jeden konkretny numer rejestracyjny przysługuje prawo do 

jednego abonamentu.”? 

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk odpowiedział, że 

prawdopodobnie miało to związek z wymianami abonamentów. Uzupełnił, że trzeba zwrócić 

poprzedni abonament, jeśli chce się wydać duplikat. Nie można wydać dwóch czy trzech 

abonamentów na ten sam numer rejestracyjny.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, czy dotychczas były takie sytuacje, że były wydawane 

dwa lub więcej abonamentów? Zwrócił uwagę, że tego zapisu wcześniej nie było.  

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk poinformował,  

że zdarzyły się dwa takie przypadki, iż osoby chciały mieć dwa takie same abonamenty dla 

siebie i innej osoby. Podkreślił, że ZDiT chciał to doprecyzować, żeby nie było więcej takich 

sytuacji. 

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, czy zapisy dotyczące samochodów służbowych 

zostały wpisane do tej uchwały? 

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk powiedział,  

że była opinia w tej sprawie, iż nie można tego zrobić. Jest to temat na odrębną dyskusję.  

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy są plany dalszego rozszerzania strefy płatnego 

parkowania o dalsze miejsca wzdłuż Alei Unii? Dodał, że chodzi o Park na Zdrowiu oraz 

bezpłatne miejsca parkingowe przy Osiedlu Montwiłła Mireckiego. 

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk odpowiedział,  

że na chwilę obecną nie ma planów rozszerzenia strefy o te obszary. 

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy mogłaby nastąpić taka sytuacja, że mieszkańcy którzy 

będą chcieli dojechać do Orientarium, aby uniknąć opłaty, będą parkować 30-40 metrów dalej, 

przez co te miejsca będą wciąż zajęte? 

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk zwrócił uwagę,  

że jak to będzie wyglądać, okaże się dopiero po otwarciu Orientarium. Działania w kwestii 

rotacji pojazdów, odpłatności będą obserwowane. Dodał, że sytuacja na bieżąco będzie 
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monitorowana. Podkreślił, że nie chciano by pozbawiać mieszkańców Łodzi możliwości 

korzystania z Parku na Zdrowiu, pozostawienia tam samochodu i żeby nie ponosili z tego tytułu 

opłaty.    

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, jak wygląda sprawa parkowania autobusów  

i zorganizowanych wycieczek do Orientarium? 

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk wskazał, że będą 

robione parkingi soundride w rejonie skrzyżowania Krzemienieckiej / Konstantynowskiej, 

dalej autobusy będą odjeżdżać na parking dla autobusów w rejonie stadionu Orła.  

Radna p. Marta Grzeszczyk zwróciła uwagę, że we wcześniejszych wypowiedziach ZDiT 

sygnalizował, iż nie będzie czekać na to, co się wydarzy jak przyjadą setki aut, tylko na bieżąco 

będzie zapobiegać sytuacjom tj. zajmowania osiedla oraz niszczenia zieleni występującej na 

tamtym obszarze. Radna podkreśliła, że zaniepokoiła ją dzisiejsza wypowiedź Pana dyrektora 

Grzegorczyka. Nie chciałaby pozostać z takim przekonaniem, że urzędnicy i radni będą 

zastanawiać się, gdzie wprowadzać strefę i jak zabezpieczać zieleń w momencie kiedy ona 

będzie już rozjeżdżana. Wskazała, że zgadza się z radnym p. Bulakiem w kwestii 

zabezpieczenia interesów mieszkańców oraz zieleni parkowej w około. Poprosiła o wyjaśnienia 

w tej sprawie.  

P.o. z-cy dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Tomasz Grzegorczyk powiedział,  

że trudno podejmować działania na temat zdarzenia przyszłego i niepewnego. Dodał, że Miasto 

może wydać teraz setki tysięcy złotych na osłupkowanie całego Parku na Zdrowiu, ale powstaje 

pytanie, czy jest to uzasadnione merytorycznie. Powtórzył, że sytuacja będzie monitorowana 

na bieżąco. W chwili stwierdzenia pierwszych przypadków wjeżdżania czy parkowania  

w miejscach niedozwolonych będą podejmowane pilne działania, żeby do tego typu sytuacji 

nie dochodziło.  

Radna p. Marta Grzeszczyk podkreśliła, że dla niej nie jest to przekonujące. Przypomniała, 

że na poprzedniej Komisji padły słowa, iż ZDiT przeznaczy ten czas i część środków na analizy, 

przygotowania. W opinii radnej sytuacja jest przyszła i oczywista i jest związana z tym, że ruch 

samochodowy i zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w tamtym obszarze będzie ogromne.  

Radny p. Krzysztof Makowski stwierdził, że ten zapis i tak nic nie wniesie. Dodał,  

że w tygodniu najwięcej zwiedzających przyjedzie autokarami, zatem w pierwszej kolejności 

powinno się zabezpieczyć miejsca dla tych pojazdów. Wskazał, że indywidualnych 

zwiedzających będzie najwięcej w weekend, a parkowanie w Łodzi w tym czasie jest bezpłatne. 

W opinii radnego nie będzie i tak tutaj żadnego efektu, samochody będą ganiały się jeden przez 
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drugiego, póki problem nie zostanie rozwiązany w sposób spójny razem z parkingiem przy 

stadionie ŁKS. Zasugerował, żeby nad tym się poważnie zastanowić.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, przy 3 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka. 

 

Ad pkt 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione 

poniżej) umieszczone zostały w folderze poczty elektronicznej pn. Aktówka, Komisja 

Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej.  

Do Komisji zostały skierowane następujące pisma: 

• zestawienia przedstawiające wstępne wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta 

Łodzi za  6 i 7 m-cy 2021 roku, 

• pismo mieszkanki Łodzi dotyczące braku możliwości uregulowania podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych za lata 2020/2021, 

• Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 

pn. „inLodz21” za I półrocze 2021 r, 

• Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 

pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń” za  I półrocze 2021 roku, 

• Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury za I półrocze 2021 roku, 

• Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie 

nieruchomości gruntowych, 

• wniosek o dofinansowanie w 2022 roku od Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP Oddział w Łodzi. 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podziękował za udział w obradach  

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła      


