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DPr-BRM-II.0012.3.11.2021 

 

Protokół nr 50/IX/2021 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 14 września 2021 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  15 radnych 

obecnych   -  13 radnych 

nieobecnych   -    2 radnych 

 radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski – nieobecny usprawiedliwiony 

 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 porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu nr 49/VIII/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2021 rok – druk nr 245/2021. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 246/2021. 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

w drodze bezprzetargowej na okres 25 lat, nieruchomości położonych w Łodzi  

przy ulicy Pabianickiej 215/217 – druk nr 238/2021. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139989/5285/Bd_p21_245_20210907.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139990/5285/Bd_p21_246_20210907.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139807/5286/DM_p21_238_20210902.pdf
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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. Poinformował,  

że do projektów uchwał okołobudżetowych wpłynęły autopoprawki.  

 

Ad. pkt. 1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zapytał, czy są 

jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 

 

Nikt nie wniósł uwag. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji przekazał prowadzenie obrad wiceprzewodniczącej Komisji  

p. Paulinie Setnik. 

 

Ad pkt 2. Przyjęcie protokołu nr 49/VIII/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

Wiceprzewodnicząca poddała protokół pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

 

Ad pkt 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 

zmian w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 245/2021 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 5 i 6 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy 2 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawką nr 1. 

 

 

Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

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

– druk nr 246/2021 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 7 i 8 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 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawką nr 1. 

 

 

Ad. pkt. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 25 lat, nieruchomości położonych 

w Łodzi przy ulicy Pabianickiej 215/217 – druk nr 238/2021. 

Z-ca dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka omówiła 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139374/5285/Bd_p21_234_20210817.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/139807/5286/DM_p21_238_20210902.pdf
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Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

Ad pkt 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący Komisji poinformowała, że do Komisji nie wpłynęły żadne pisma.  

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik podziękowała za udział w obradach  

i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła 

Aneta Michalak – sekretarz Komisji       


