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DPr-BRM-II.0012.3.2.2022 

 

Protokół nr 60/II/2022 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 8 lutego 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  15 radnych 

obecnych   -  14 radnych 

• 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 z posiedzenia nr 59/I/2022 r. z dnia 18 stycznia 2022 r. 

3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Budżetu i Polityki 

Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi za 2021 rok. 

4. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2022 rok.  

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

miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 29/2022.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 30/2022. 
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7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej – druk nr 31/2022. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Siewnej 13 A i 13 B  

– druk nr 19/2022. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 

usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk nr 32/2022. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto 

Łódź nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Laskowickiej 138 i 138 A oraz 

Pienistej 74 oraz określenia objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian  

za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Portu Lotniczego Łódź  

im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  

z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 345/2021. 

11. 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. 

 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań. 

 

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. 

 

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie protokołu z 59/I/2022 r. z dnia 18 stycznia 2022 r. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  

z  59. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 

 

Nikt nie wniósł uwag.  
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W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  

nad przyjęciem protokołu z 59. posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał protokół nr 56/XII/2021 pod głosowanie.  

 

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

 

Ad. pkt. 3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Budżetu i Polityki 

Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi za 2021 rok. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do przesłanego drogą 

emailową projektu Sprawozdania z działalności Komisji są jakieś uwagi. 

 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł  

do głosowania nad przyjęciem projektu Sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok. 

 

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

się” przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 rok. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2021 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 4. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2022 rok.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do przesłanego drogą 

emailową projektu Planu pracy Komisji na 2022 rok są jakieś uwagi. 

 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł  

do głosowania nad przyjęciem projektu Planu pracy Komisji na 2022 rok. 

 

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

się” przyjęła Plan pracy Komisji na 2022 rok. 
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Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi  

na 2022 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Ad. pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 29/2022 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”, 2 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. 

 

 

Ad. pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 30/2022 wraz  

z autopoprawką. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem i autopoprawką. (projekt wraz z autopoprawką stanowią  

załączniki nr 9 i 10 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 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. 
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Ad. pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej – druk nr 31/2022. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 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 12 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

 

Ad. pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Siewnej 13 A i 13 B  

– druk nr 19/2022. 

P.o. Dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Marek Jóźwiak 

omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 12 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 11 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

 

Ad. pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi – druk nr 32/2022. 
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Z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Maciej Sobieraj omówił projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy autobusy w soboty  

i niedziele będą jeździły częściej niż w dni powszednie.  

Z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Maciej Sobieraj odpowiedział, że jeśli chodzi 

o wzmocnienie weekendowe, to będzie to szczególnie linią Z13, która ma 15 minutową 

częstotliwość niezależnie od tego czy to jest sobota, niedziela czy dzień powszedni.  Ponadto 

na tym odcinku będzie także wzmocnienie linią 80. Dodał, że natężenie ruchu będzie 

monitorowane, potrzeby w tym zakresie i rozkład będzie dopasowywany adekwatnie do 

sytuacji.   

 

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

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

 

Ad. pkt. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez 

Miasto Łódź nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Laskowickiej 138 i 138 A 

oraz Pienistej 74 oraz określenia objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian  

za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Portu Lotniczego Łódź  

im. Władysława Reymonta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,  

z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 345/2021. 

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Ewa Mereć omówiła projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 14 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. 
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Ad pkt 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

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

następujące dokumenty:  

• zestawienie przedstawiające wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi za 

12 m-cy 2021 roku 

• uchwała RIO dotycząca uchwały Nr L/1557/21 w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące 

ochronie powietrza, trybu postepowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania, 

• Sprawozdanie z realizacji uchwały w drugim półroczu 2021 r. uchwały  

Nr XXXIV/372/96 w sprawie wyrażenia zgody na obciążanie nieruchomości 

gruntowych. 

 

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       


