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DPr-BRM-II.0012.3.17.2021 

 

Protokół nr 56/XII/2021 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 7 grudnia 2021 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  15 radnych 

obecnych   -  15 radnych 

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. Zapoznanie Komisji z opiniami Komisji Rady Miejskiej, Jednostek Pomocniczych 

Miasta oraz ze stanowiskami innych podmiotów w sprawie projektu budżetu Miasta 

Łodzi na 2022 rok oraz WPF na lata 2022-2050. 

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

miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 316/2021.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 317/2021. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji 

komunalnych miasta Łodzi – druk nr 315/2021. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat , nieruchomości położonej w Łodzi  

przy ulicy Marcina Kacprzaka 66 A – druk nr 308/2021. 
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7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

Ad. pkt. 1. 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. 7 punktu – zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

składanej przez właścicieli nieruchomości – druk nr 318/2021. 

• punkt 7 staje się pkt. 8. 

 

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Zapoznanie Komisji z opiniami Komisji Rady Miejskiej, Jednostek Pomocniczych 

Miasta oraz ze stanowiskami innych podmiotów w sprawie projektu budżetu Miasta 

Łodzi na 2022 rok oraz WPF na lata 2022-2050. 

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

miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 316/2021 wraz z autopoprawką.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 317/2021  

wraz z autopoprawką. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji 

komunalnych miasta Łodzi – druk nr 315/2021. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat , nieruchomości położonej w Łodzi  

przy ulicy Marcina Kacprzaka 66 A – druk nr 308/2021. 

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

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli 

nieruchomości – druk nr 318/2021. 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

W związku z brakiem uwag przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie zmienionego 

porządku posiedzenia. 
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Komisja w głosowaniu przy 12 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” przyjęła zmieniony porządek posiedzenia. 

 

Ad. pkt. 2. Zapoznanie Komisji z opiniami Komisji Rady Miejskiej, Jednostek 

Pomocniczych Miasta oraz ze stanowiskami innych podmiotów w sprawie projektu 

budżetu Miasta Łodzi na 2022 rok i WPF na lata 2022-2050. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przedstawił opinie Komisji Rady Miejskiej. 

 

Opinie Komisji stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł do omawiania opinii Jednostek 

Pomocniczych Miasta. 

 

Opinie Jednostek Pomocniczych Miasta stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka omówił opinie innych podmiotów. 

 

Opinie innych podmiotów stanowią załącznik nr 7 do protokołu.  

 

 

Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 316/2021 wraz z autopoprawką.  

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem i autopoprawką. (projekt wraz z autopoprawką stanowią  

załączniki nr 8 i 9 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Sebastian Bulak zapytał o kwotę 4 mln zł z przeznaczeniem na budowę ulicy,  

od kogo wpłynęła i na jaką ulicę? 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że chodzi o drogę 

serwisową oznaczonej jako A1.  

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, ile wynosi zmniejszony przychód z tytułu sprzedaży 

biletów.  

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że było 193 mln zł, 

teraz po tej zmianie byłoby 163 mln zł.  

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy będą jeszcze jakieś kolejne zmniejszenia w tym 

zakresie. 
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Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak wyjaśniła, że na obecny moment tak 

jest to obliczone. Poprosiła o uzupełnienie informacji kogoś z Zarządu Dróg i Transportu. 

Radny p. Sebastian Bulak zapytał o dopłatę do MPK, ile wynosi? 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że 5 mln zł.  

Odpowiedzi udzielił z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj, który powiedział, że jeśli 

chodzi o przychody z biletów trzeba jeszcze poczekać na rozliczenie listopada i grudnia. Dodał, 

że na koniec października było około 135 mln zł. Miesiące listopad i grudzień są dosyć dobre, 

jeśli chodzi o sprzedaż biletów. Od tego jak będzie wyglądać dalszy rozwój sytuacji 

pandemicznej będzie uzależniona cena biletów.   

Radny p. Sebastian Bulak poprosił o zestawienie zawierające jakieś ogólne liczby rok do 

roku, chciałby porównać jak to wyglądało przed i w czasie pandemii.  

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj powiedział, że przekaże tę informację do Komisji 

na piśmie.  

Radny p. Sebastian Bulak zapytał o wpływy z Funduszu Solidarnościowego. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak wskazała, że jest to kwota  

8 tys. 246 zł na obsługę zadania – Opieka wytchnieniowa. Zadanie to realizowane jest przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla dwóch projektów – asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa.   

Radny p. Sebastian Bulak zapytał o 178,9 mln zł subwencji. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak wyjaśniła, że jest uzupełnienie 

subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, która trafi do Łodzi jeszcze w tym 

roku. 

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy to jest ta, która jest wyrównaniem braków wpływów  

z PIT. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak wyjaśniła, że ma na celu  

min. wyrównanie tej luki.  

Radny p. Sebastian Bulak poprosił o przygotowanie informacji, ile środków zewnętrznych 

Miasto pozyskiwało w ciągu ostatnich trzech lat i dla porównania jak to wyglądało w latach 

2012-2014.  

 

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

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały  

wraz z autopoprawką. 
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Ad. pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2050 – druk nr 317/2021  

wraz z autopoprawką. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem i autopoprawką. (projekt wraz z autopoprawką stanowią  

załączniki nr 10 i 11 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 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 4 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały  

wraz z autopoprawką. 

 

 

Z uwagi na rozpoczęcie się o godz. 12:00 Komisji Ładu Społeczno – Prawnego RM 

przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zamknął posiedzenie Komisji.  

 

 

Protokół sporządziła 

Aneta Michalak – sekretarz Komisji       


