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DPr-BRM-II.0012.3.18.2021 

 

Protokół nr 57/XII/2021 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 10 grudnia 2021 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  15 radnych 

obecnych   -  13 radnych 

• radny p. Tomasz Anielak – nieobecny nieusprawiedliwiony 

• radny p. Sebastian Bulak – 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. Zmiany w projekcie budżetu na 2022 rok. 

3. Przyjęcie opinii Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej  

w Łodzi w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2022-2050. 

4. 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. 
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W związku z brakiem uwag przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 

zaproponowanego porządku posiedzenia. 

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

się” przyjęła zmieniony porządek posiedzenia. 

 

Ad. pkt. 2. Zmiany w projekcie budżetu na 2022 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że do Komisji nie wpłynęły 

żadne propozycje zmian do projektu budżetu na 2021 rok. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  

p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu miasta 

Łodzi na 2022 rok – druk nr 299/2021. 

 

Komisja w głosowaniu: 9 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta 

Łodzi na 2022 rok - druk nr 299/2021. 

 

 

Ad. pkt. 3. Przyjęcie Stanowiska Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady 

Miejskiej w Łodzi w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2022 rok i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2022-2050. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że na drugiej stronie 

projektu stanowiska dopisał informacje na temat zaplanowanych wydatków ogółem tzn.  

„W projekcie budżetu miasta Łodzi na 2022 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 

5.485.265.240 zł, które w stosunku do budżetu uchwalonego roku 2021 zmniejszają się o kwotę 

15.797.280 zł.”  Ponadto zaproponował zmiany w rekomendacjach Komisji w pkt. 1. tzn. 

„podpisywanie umów na inwestycje finansowane ze środków niepodlegających zwrotowi z Unii 

Europejskiej w ramach dotacji w systemie zaliczkowym,”. Dodał, że pozostałe zapisy pozostają 

bez zmian.  
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Przewodniczący Komisji zapytał czy są jakieś inne uwagi do zaproponowanego stanowiska 

Komisji.  

 

Nikt nie zabrał głosu.  

 

W związku z brakiem innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 

poddał pod głosowanie pozytywną opinię do Stanowiska Komisji Finansów, Budżetu  

i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 

2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2050 wraz z zaproponowanymi 

zmianami.  

 

W głosowaniu: przy 10 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących 

się” Stanowisko Komisji zostało przyjęte. 

 

Ostateczne Stanowisko Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej  

w Łodzi w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2022-2050 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad pkt 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podziękował wszystkim członkom Komisji 

za uczestnictwo w posiedzeniach Komisji, na których był procedowany budżet miasta na 2022 

rok.  

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 

zamknął posiedzenie Komisji.  

 

 

Protokół sporządziła 

Aneta Michalak – sekretarz Komisji       


