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DPr-BRM-II.0012.3.12.2021 

Protokół nr 52/X/2021 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 19 października 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 porządku obrad.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 271/2021. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 272/2021. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości – druk nr 273/2021. 

5. 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 
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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 10 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia. 

 

 

Ad pkt 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 271/2021 wraz z autopoprawką. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem i autopoprawką. (projekt wraz z autopoprawką stanowią  

załączniki nr 5 i 6 do niniejszego protokołu).  

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę, że Minister Edukacji 

powiedział, że w następnym roku Łódź dostanie 180 mln zł więcej z subwencji.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski podkreślił, że być może samorządy taką kwotę 

dostaną, ale ona na pewno nie jest adekwatna do wzrostu wydatków.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wskazał, że to będzie chyba najwyższy 

wzrost subwencji oświatowej w historii. Dodał, że 8 mld zł ma być podzielone na wszystkie 

samorządy, zatem dla samorządu łódzkiego będzie to 177 mln zł. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski zaznaczył, że to nie jest związane z subwencją 

oświatową, tylko z ubytkami i wyrównaniem ubytków w PIT. Nadmienił, że sama subwencja 

wzrasta o ok. 2,5 %, a więc znacznie poniżej wskaźnika inflacyjnego. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaznaczył, że Minister powiedział,  

iż zwiększa subwencję w skali kraju o 8 mld zł z 52 do 60 mld zł. Przewodniczący podkreślił, 

że jeśli te zapowiedzi się sprawdzą, byłby to dla samorządu duży zastrzyk pieniędzy. Można 

byłoby w ten sposób zmniejszyć dopłatę do oświaty z 500 mln zł do 323 mln zł.  
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że czeka na potwierdzenie tych słów.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, o ile zwiększono nagrody 

Prezydenta Miasta dla nauczycieli. 

P.o. dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska wyjaśniła, że na kwotę  

10 mln 700 tys. zł składają się nagrody, które przyznają dyrektorzy dla swoich nauczycieli jak 

i nagrody Pani Prezydent. Dodała, że jest to odpis od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli  

i kształtuje się on następująco: 80 % to nagrody dyrektorów szkół, 20 % to nagrody Prezydenta. 

Nagrody Prezydenta stanowią kwotę 1 mln 98 tys. zł.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę, że 20 % to kwota około  

2 mln zł.  

P.o. dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska powiedziała, że tutaj jest 

również odpis na dobrowolne odejścia, więc w przypadku nagród Prezydenta będzie to kwota 

około 2 mln zł, a nagrody od dyrektorów to kwota 8 mln zł.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wskazał, że Pani Prezydent już rozdała  

2 mln zł.  

P.o. dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Modrzejewska powiedziała, że Wydział jest 

w trakcie przygotowań do rozdania. Część z nagród już została rozdana.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o środki przeznaczone dla Biblioteki Miejskiej przy 

ul. Zachodniej 76. Radny zwrócił uwagę, że w druku podstawowym zapisano kwotę  

600 tys. zł, a w autopoprawce 800 tys. zł. Zapytał, czy te kwoty będą się sumowały, czy są to 

jakieś inne wydatki związane z tą Biblioteką? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że 600 tys. zł to przesunięcie  

w zakresie wyposażenia dla tej placówki. Wyjaśnił, że pierwsze wyposażenie do nowej siedziby 

Biblioteki miało kosztować w tym roku 1 mln 200 tys. zł. W związku z tym, że budynek nie 

będzie oddany do użytku do końca roku, tylko część wyposażenia zostanie zakupiona. Zatem 

zostanie wydatkowana kwota 600 tys. zł. Druga część w wysokości 600 tys. zł przejdzie na 

2022 rok plus 200 tys. zł uzupełnienia. Dodał, że zakup pierwszego wyposażenia realizuje 

samodzielnie Biblioteka. Kwotę 800 tys. zł realizuje Zarząd Inwestycji Miejskich.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o ile wzrosła cena ostateczna przeprowadzenia 

renowacji tej filii Biblioteki Miejskiej? 

Odpowiedzi udzieliła dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – 

Wójcik, która poinformowała, że najtańsza oferta mieściła się w cenie przetargu. Niestety 
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wykonawca wycofał się ze względu na niski potencjał, który przedstawia obecnie firma. 

Dodała, że dokładne wyliczenia prześle na emaila.   

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o renowację Parku Legionów. Zwrócił uwagę,  

że w budżecie Wydziału Kształtowania Środowiska zaplanowano na ten cel 100 tys. zł. Radny 

dopytał, co będzie realizowane za tę kwotę i jaki jest termin przeprowadzenia tej renowacji?  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski poprosił Wydział Kształtowania Środowiska  

o odpowiedź na pytania.  

Nikt się nie zgłosił.  

Radny p. Krzysztof Makowski poprosił o przesłanie odpowiedzi na emaila. Ponadto zapytał, 

na co dokładnie ZDiT chce przeznaczyć kwotę 517 tys. zł. Dodał, że chodzi o wydatki związane 

z bieżącym utrzymaniem dróg w mieście. 

Z-ca dyrektora ZDiT p. Marcin Woźniak odpowiedział, że na bieżące utrzymanie dróg  

tj. łatanie dziur.  

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką. 

 

 

Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 272/2021  

wraz z autopoprawką. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem i autopoprawką. (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. 

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 3 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. 
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Ad. pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez 

właścicieli nieruchomości – druk nr 273/2021. 

Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, ile Miasto dopłaci do tych 

mieszkańców, którzy przekroczyli kwotę 150 zł. 

Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek odpowiedział, że w tym momencie nie 

wiadomo. Dodał, że nie sądzi, żeby to była duża kwota. Zaznaczył, że w formularzu DOW jest 

zaszyta pozycja, która zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy wprowadza maksymalne 

ograniczenie kwotowe dla danej nieruchomości. Jeśli wyliczona kwota średniomiesięcznego 

zużycia wody razy stawka przekroczy maksymalny próg to wtedy do właściwej pozycji  

w formularzu wpisuje się tę niższą kwotę.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił, żeby monitorować tę sprawę,  

bo ważne jest to, ile Miasto będzie musiało dopłacić. Wyraził nadzieję, że takich gospodarstw 

domowych nie będzie wiele.  

Dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek podkreślił, że nie będzie dużo takich 

gospodarstw.  

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał 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 4. 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: 

• materiały dotyczące połączenia GOŚ i ZWiK, o które na poprzednim posiedzeniu 

prosili członkowie Komisji.  
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Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podziękował za udział w obradach  

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

Protokół sporządziła 

Aneta Michalak – sekretarz Komisji       


