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DPr-BRM-II.0012.3.7.2022 

 

Protokół nr 65/V/2022 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

    Rady Miejskiej w Łodzi 

      z dnia 31 maja 2022 r. 

 

 

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 64. posiedzenia Komisji.  

3. Zaopiniowanie wniosku o odwołanie przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu  

i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 

Łodzi na 2022 rok – druk nr 134/2022.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 135/2022.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) – druk nr 136/2022.  
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7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze 

przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 232  

– druk nr 142/2022.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Łódź 

porozumienia międzygminnego z Gminą Andrespol dotyczącego realizacji przez Miasto 

Łódź zadania publicznego w zakresie przyjmowania dzikich ptaków i ssaków 

wymagających okresowej pomocy człowieka z terenu Gminy Andrespol  

– druk nr 130/2022.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej strefie i sposobu 

ich pobierania – druk nr 111/2022.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - druk nr 112/2022.  

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. 

  

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 12 głosach „za” braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 

przyjęła zmieniony porządek posiedzenia. 

 

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie protokołu z 64. posiedzenia Komisji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  

z  64. 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 64. posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał protokół nr 64. pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 12 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przekazał prowadzenie obrad 

wiceprzewodniczącej Komisji p. Paulinie Setnik.  

 

 

Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie wniosku o odwołanie przewodniczącego Komisji Finansów, 

Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik odczytała wniosek o odwołanie 

przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi. 

 

Radny p. Sebastian Bulak zapytał wnioskodawców, czy Koalicja dalej obowiązuje w Mieście 

Łodzi. Ponadto zapytał, czy wnioskodawcy składając przedmiotowy wniosek zastanawiali się 

nad pełnieniem funkcji kontrolnej Pana radnego Skwarki, czy źle wypełnia swoją funkcję 

kontrolną, jaką jest bycie radnym Rady Miejskiej w Łodzi. Podkreślił, że osobiście nie rozumie 

tego sformułowania. Poprosił o uzasadnienie.  

Radny p. Krzysztof Makowski odpowiedział, że Koalicja trwa, a funkcja kontrolna w Mieście 

Łodzi należy do Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym jest Pan Kamil Jeziorski – 

członek Klubu PiS. Natomiast Komisja Finansów musi pracować płynnie i wnioskodawcom 

zależy na tym, aby nadal pracowała płynnie.  

Radna p. Marta Grzeszczyk odnosząc się do wypowiedzi swojego przedmówcy wyraziła 

opinię, że ten wniosek jest zupełnie niezrozumiały. Funkcję radnych i przewodniczenie Komisji 

Finansów przez radnego p. Władysława Skwarkę jest i nigdy nie budziło żadnych wątpliwości. 

Komisja Finansów zawsze była takim miejscem, na którym można było otwarcie i jasno 

dyskutować, debatować i zadawać pytania dotyczące projektów i dowiadywać się, czy sposób 

wydatkowania i realizacja budżetu Miasta Łodzi w trakcie roku budżetowego nie budzą 

żadnych wątpliwości. Zaznaczyła, że ten wniosek jest niezrozumiały, jest polityczny.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski powiedział m. in: „Rozumiem ten wniosek. Uważam, 

że jeszcze polityczna część uzasadnienia, iż Koalicja się zepsuła i członkowie Koalicji chcą 
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kogoś z niej wyrzucić jest dla mnie zrozumiała, ale druga część to pokaz takiego 

niezrozumienia, po co jest samorząd. Wyciągam jakieś wnioski z dalszych moich dzisiejszych 

postępowań wobec tego, jak Państwo rozumiecie Radę. Państwo sprowadziliście samorząd do 

tego, żeby przyklepywać decyzjom Prezydenta Miasta, a teraz jeszcze pozbawiacie funkcji 

kontrolnej i uzasadniacie odwołanie kogoś z tym, że miał krytyczny stosunek do posunięć Pani 

Prezydent. Muszę powiedzieć, że gdybym to retorycznie użył ja, czy PiS, ktoś kto was 

krytykuje, to byłoby to może nadużycie, ale wy to samo piszecie. Jest to kompromitacja osób, 

które podpisały się pod tym wnioskiem. Zagłosuję przeciwko temu wnioskowi z kilku 

powodów. Po pierwsze upolitycznienie samorządu jest złe i wy to robicie w sposób 

skandaliczny. Po drugie uzasadnienie, że ktoś krytykuje Panią Prezydent i w związku z tym jest 

złym radnym, to jest zwykła hucpa i bezczelność. Po trzecie Władysław Skwarka świetnie 

wykonuje funkcję przewodniczącego Komisji, ma wieloletnie doświadczenie i uważam że na 

tym stanowisku powinien pozostać. Jest jednym z najlepszych radnych tej kadencji.”  

Radny p. Krzysztof Makowski powiedział m.in.: „ Jestem zawsze pod wrażeniem, jak zmienia 

się pogląd radnych opozycji na radnych z innej formacji, że ci radni odchodzą z tej partii.  

Bo kiedy radny jest w danej partii to on taki najlepszy nie jest, natomiast jak odchodzi to jest 

najlepszy, cudowny i niepowtarzalny. Co do wypowiedzi mojego przedmówcy, dziwię się tym 

słowom, ponieważ Pan radny Dyba Bojarski zasiada w wielu komisjach i doskonale wie, że na 

tych komisjach prowadzimy dyskusje nad projektami uchwał nie ograniczając możliwości 

zabrania głosu przez radnych, wypowiedzenia własnego poglądu czy zadania pytań. Myślę,  

że tu się nic nie zmieni i taki pogląd, że nagle ta Komisja przestanie być Komisją dobrze 

pracującą jest niczym nieuzasadniony. Co do dalszych stwierdzeń swojego przedmówcy mogę 

powiedzieć, że politycznie możemy dyskutować na temat tego co się zadzieje dalej w Radzie 

Miejskiej, ale jedno nie podlega dyskusji, że został złożony wniosek i oczekujemy dzisiaj jego 

przegłosowania.”  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak powiedział m.in.: „ Pozwolę sobie odnieść 

się pytań, które padły dzisiaj na posiedzeniu. Koalicja jest, ma się dobrze, a czworo radnych 

podjęło decyzję o odejściu z tej Koalicji. W związku z czym muszą się liczyć  

z konsekwencjami. Zresztą Pan przewodniczący na poprzedniej Komisji powiedział,  

że spodziewał się takiego wniosku, nie był on dla niego żadnym zaskoczeniem. Co do funkcji 

kontrolnej, to pełni ją każdy radny, nie tylko ten który jest przewodniczącym konkretnej 

Komisji. W związku z czym odwołując Pana Skwarkę z funkcji przewodniczącego Komisji 

Finansów nie pozbawiamy go w żaden sposób funkcji kontrolnej. Nadal tę funkcję pełni.  

Co do jakości prowadzenia posiedzeń Komisji, z pełnym szacunkiem do wieloletniego 
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doświadczenia Pana przewodniczącego, to jednak mam wiele uwag i te uwagi wielokrotnie 

zgłaszałem.” 

Przewodniczący Komisji p. Władysław powiedział m.in.: „Nigdy do tej pory nie 

krytykowałem Pani Prezydent i nigdy nie będę tego robił. Zwracać uwagę rządzącym to jest 

ochrona ich interesów. Staram się, aby nieudolni urzędnicy Pani Prezydent, którym 

bezpośrednio osobiście przekazywałem dokumenty i informacje dotyczące nieprawidłowości 

działań urzędników, spotykały się u Pani Prezydent z aprobatą i po dwóch, trzech latach Pani 

Prezydent decydowała się tego urzędnika wymienić. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że nie ważne 

czy będę przewodniczącym Komisji czy też nie, nie będę krytykował rządzących. Będę 

krytykował to, co rządzący robią a nie ich samych. Tak było do tej pory i nikomu to nie 

przeszkadzało. Chciałbym prosić Państwa radnych żebyście mnie nie bronili i nie zadawali 

pytań, bo samo uzasadnienie jest wystarczające. Natomiast dziwi mnie fakt, że ktoś mnie 

krytykuje o to, że odszedłem nie dawno z SLD, kiedy Sąd Rejonowy w Warszawie tą partię 

wykreślił z rejestru partii politycznych a sam odszedł z niej kilkanaście lat temu, a teraz udaje 

świętego. Panie radny Makowski nie ma Pan prawa mnie pouczać co do przynależności 

partyjnej, bo Pan pierwszy odszedł z tej partii, w której ja zostałem.”  

Radny p. Sebastian Bulak powiedział: „Zgodnie z prośbą Pana przewodniczącego nie będę 

poruszał kwestii merytorycznych dotyczących odwołania, ale chciałbym się odnieść do słów 

przedmówców. Chciałbym zobaczyć jakiś dokument, który potwierdza to, że Koalicja  

w Mieście obowiązuje. Z tego co pamiętam to Koalicja została podpisana w zeszłej kadencji 

pomiędzy Koalicją Obywatelską a Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W tej kadencji trzech 

członków SLD wyszło z formacji, jeden do nich nie należał i nie wliczam go jako członka SLD. 

Powstał zupełnie inny klub, później SLD przestał istnieć, powstała Nowa Lewica i do tej pory 

nie ma żadnego dokumentu, który potwierdza istnienie Koalicji między Nową Lewicą  

a Koalicją Obywatelską. Zatem chciałbym zobaczyć taki dokument i upewnić się, że Koalicja 

w Mieście obowiązuje.” 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski powiedział m. in: „Jak ja odszedłem z PiS to nie PiS 

mnie odwoływał z Komisji Rewizyjnej politycznie, tylko wy. To PiS głosował przeciwko, więc 

są różne standardy. Wy macie jedne a inni mają drugie. Po drugie nie troszczyłem się o stan 

Koalicji, bo wiem, że jest świetnie, widziałem oświadczenia majątkowe. Stan Koalicji nie budzi 

moich najmniejszych wątpliwości. Nie muszę oglądać tej umowy. Po trzecie, jeśli chodzi  

o funkcje kontrolne Rady to cieszę się, że przynajmniej wiceprzewodniczący Komisji p. Robert 

Pawlak wie, dlaczego został wybrany radnym i że tę funkcję pełni cała Rada i każdy radny. 

Chodzi tutaj o to, że Państwo krytykujecie, ja się nie odnosiłem do tego, że na komisjach nie 



6 

 

można zadawać pytań, a Państwo mówiąc o tym, iż ktoś krytykuje władze Miasta czy działania 

władz Miasta tę funkcję kontrolną, czy debatę tłumicie. To jest najgłupsze uzasadnienie takiego 

wniosku, jakie można napisać. Tam się udało, gratuluję.” 

Radny p. Krzysztof Makowski powiedział m.in.: „Jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem 

tego, jak co po niektóre osoby lubią zaglądać do cudzej kieszeni. Są tacy, którzy spędzają całe 

swoje życie przeglądając oświadczenia majątkowe innych radnych. Co bym mógł mieć, a czego 

nie mam. Szanowni Państwo naprawdę szanujmy się. Odpuśćmy to sobie. Oświadczenia są 

publiczne i każdy może je zobaczyć, nic nie jest utajnione. Szanujmy się i starajmy się tutaj 

takich wycieczek nie robić.” 

    

Wobec braku innych zgłoszeń w dyskusji wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik 

poddała pod głosowanie wniosek o odwołanie radnego p. Władysława Skwarki z funkcji  

przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi. 

W głosowaniu: przy 8 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” 

wniosek uzyskał większość.  

 

Radny p. Władysław Skwarka został odwołany z funkcji przewodniczącego Komisji 

Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik podziękowała radnemu p. Władysławowi 

Skwarce za lata współpracy, za merytoryczny wkład w prace Komisji. Podkreśliła, że dla wielu 

radnych jest nadal autorytetem w dziedzinie finansów.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik poinformowała, że do Komisji wpłynął 

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – druk nr 145/2022.  

 

Radna p. Agnieszka Wieteska złożyła wniosek formalny o zmianę w porządku obrad Komisji 

i wprowadzenie punktu dotyczącego wyboru przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu  

i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi. Zaproponowała, aby umieścić go w pkt. 3a 

porządku posiedzenia.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik poddała pod głosowanie wniosek  

o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 3a punktu - Wybór przewodniczącego Komisji 

Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi. 

W głosowaniu: przy 8 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” 

wniosek uzyskał większość.  

 

Ad. pkt. 3a. Wybór przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi.  

Radna p. Agnieszka Wieteska zaproponowała na funkcję przewodniczącego Komisji 

Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi kandydaturę radnego  

p. Tomasza Kacprzaka. Podkreśliła, że Pan radny jest w samorządzie od 2006 roku, przez trzy 

kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.   

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik zapytała, czy będą inne kandydatury. 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski zaproponował na funkcję przewodniczącej Komisji 

Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi kandydaturę radnej  

p. Agnieszki Wieteski. Dodał, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem odwołania Pana radnego 

Władysława Skwarki, w związku z tym, że Pani radna nigdy nie była krytyczna wobec władz 

Miasta w jakimkolwiek zakresie i chwaliła Panią Prezydent najgłośniej ze wszystkich radnych, 

a jej praca w spółce miejskiej podobnie jak radnego p. Tomasza Kacprzaka gwarantuje to,  

że nadal będzie w ten sposób pełnić swoją funkcję. W opinii radnego Pani radna byłaby lepszą 

przewodniczącą przy takim zakreśleniu przez wnioskodawców kryteriów wyboru.  

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik zapytała radnego p. Tomasza Kacprzaka  

o zgodę na poddanie pod głosowanie swojej kandydatury.  

Radny p. Tomasz Kacprzak wyraził zgodę. 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik zapytała radną p. Agnieszkę Wieteskę  

o zgodę na poddanie pod głosowanie swojej kandydatury.  

Radna p. Agnieszka Wieteska nie wyraziła zgody. 

 

Wobec braku innych zgłoszeń wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik poddała pod 

głosowanie wniosek o powołanie radnego p. Tomasza Kacprzaka na funkcję przewodniczącego 

Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi. 

W głosowaniu: przy 7 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” 

wniosek uzyskał większość.  
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Radny p. Tomasz Kacprzak został powołany na funkcję przewodniczącego Komisji 

Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik pogratulowała wyboru nowemu 

przewodniczącemu Komisji i przekazała na jego ręce prowadzenie obrad.  

 

Prowadzenie obrad przejął przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak podziękował za zaufanie i wybór na funkcję 

przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi. 

 

Następnie przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie do porządku obrad  

w pkt. 6a projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – druk nr 145/2022.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” 3 głosach „przeciw” i  3 głosach 

„wstrzymujących się” przyjęła zmieniony porządek posiedzenia.  

 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski poinformował, że w dniu wczorajszym do Rady 

Miejskiej zostały złożone autopoprawki do projektów uchwał druk nr 134/2022 i 135/2022. 

Poprosił o ich łączne rozpatrywanie wraz z drukami podstawowymi.  

 

Zmieniony porządek obrad.  

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z 64. posiedzenia Komisji.  

3. Zaopiniowanie wniosku o odwołanie przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu  

i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi.  

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

miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 134/2022 wraz z autopoprawką.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 135/2022 wraz  

z autopoprawką.  
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6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) – druk nr 136/2022.  

6a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

– druk nr 145/2022.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze 

przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 232 – druk 

nr 142/2022.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto 

Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Andrespol dotyczącego realizacji przez 

Miasto Łódź zadania publicznego w zakresie przyjmowania dzikich ptaków i ssaków 

wymagających okresowej pomocy człowieka z terenu Gminy Andrespol  

– druk nr 130/2022.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 

pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za postój w tej 

strefie i sposobu ich pobierania – druk nr 111/2022.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  

- druk nr 112/2022.  

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

 

Ad. pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 134/2022 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).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Władysław Skwarka zapytał, jaka jest wielkość deficytu po tych zmianach, jak ten 

deficyt został pokryty i ile wolnych środków zostało z tamtego roku. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że deficyt jest na poziomie  

853 mln 100tys. 921 zł. Jeśli chodzi o źródła pokrycia tego deficytu to są to: emisja obligacji 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147471/6507/Bd_p22_029_20220131.pdf
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komunalnych w kwocie 190 mln 231 tys. 339 zł, kredyt z EBI w kwocie 100 mln zł, wolne 

środki w kwocie 54 mln 725 tys. 518 zł, środki niewykorzystane na projektach unijnych  

10 mln 861 tys. 364 zł, niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   

w kwocie 5 mln 153 tys. 234 zł i niewykorzystane środki na rachunku bieżącym wynikające  

z rozliczeń innych niż powyższe w kwocie 5 mln 129 tys. 476 zł. Dodał, że są to źródła pokrycia 

deficytu w stosunku do pierwotnej wersji. Jeśli chodzi o przychody z tytułu emisji obligacji czy 

kredytu to tutaj dług nie wzrósł, a ten deficyt jest pokryty dodatkowymi pełnymi środkami.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, 6 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawką.  

 

 

Ad. pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 135/2022 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. Tomasz Kacprzak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 6 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. 

 

 

Ad. pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) – druk nr 136/2022.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz  

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

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/149510/6507/Bd_p22_081_20220401.pdf
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Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy wszystkie działania inwestycyjne 

są zaplanowane, którymi miałyby być te środki pokryte. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że w tej chwili trwają rozmowy na 

temat koszyka zadań. Trwają uzgodnienia co do kształtu tych zadań, które znajdą się do 

dofinansowania. Ostatecznie przy podpisaniu umowy taki katalog zostanie określony. Będą to 

przede wszystkim zadania drogowe i komunalne.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, ile Miasto ma linii kredytowych w EBI. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że kredyty zagraniczne w EBI, 

EBOR i w Banku Rozwoju Rady Europy wynoszą łącznie 1 mld 36 mln 891 tys. 60 zł. Jeżeli 

chodzi o EBI to Miasto zawarło do tej pory 6 kontraktów. Dodał, że przekaże na piśmie 

szczegółowo stan do spłaty na chwilę obecną.  

  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

 

Ad. pkt. 6a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej – druk nr 145/2022.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 
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Ad. pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż,  

w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 232 

– druk nr 142/2022.  

Z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Agnieszka Graszka 

omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, w którym dokładnie miejscu znajduje się ta 

nieruchomość. 

Z-ca dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Agnieszka Graszka 

odpowiedziała, że zaraz za kościołem.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak 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. 

 

 

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

przez Miasto Łódź porozumienia międzygminnego z Gminą Andrespol dotyczącego 

realizacji przez Miasto Łódź zadania publicznego w zakresie przyjmowania dzikich 

ptaków i ssaków wymagających okresowej pomocy człowieka z terenu Gminy Andrespol 

– druk nr 130/2022.  

Z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Karol Gruszczyński omówił projekt uchwały 

wraz z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poprosił, aby w postaci autopoprawki 

Prezydenta Miasta nanieść zmiany w przedmiotowym projekcie uchwały polegające  

na wprowadzeniu interpunkcji w tytule uchwały. Zaproponował, aby po słowach „w zakresie 

przyjmowania dzikich ptaków i ssaków” i „wymagających okresowej pomocy człowieka” 

wprowadzić przecinek.  

Z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Karol Gruszczyński powiedział, że przyjrzy 

się tej propozycji.  
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Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

 

Ad. pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za 

postój w tej strefie i sposobu ich pobierania – druk nr 111/2022.  

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

(projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski powiedział, że rozumie, iż te parkomaty, które tam 

stoją to postawili kupcy. Zapytał, czy Miasto będzie się z nimi za to jakoś rozliczać? 

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny wyjaśnił, że Miasto się z kupcami nie rozlicza. Było to 

zajęcie pasa drogowego plus miejsca parkingowe, teraz tego nie będzie. Dodał, że kupcy uiścili 

opłatę stałą za zajecie pasa drogowego i taką opłatę wnosili.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski zapytał o parkomaty. 

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny wyjaśnił, że kupcy zakupili je na własny koszt. 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski zapytał, czy teraz będą nowe urządzenia.  

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że tak będą nowe. Dodał, że od 

października będzie nowy operator strefy i wszystkie parkomaty w Łodzi będą wymienione.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał, jakie będą koszty utrzymania 

parkingu w strefie C. 

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że koszty nie ulegają zmianie. Teraz nie 

jest w stanie szczegółowo przekazać takiej informacji. Dodał, że jest to utrzymanie na bieżąco 

w ramach innej umowy na utrzymanie Dworca. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak 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. 
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Ad. pkt. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - druk nr 

112/2022.  

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

(projekt stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Sebastian Bulak poprosił o powtórzenie, o co chodzi z balkonami. 

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny przypomniał, że do tej pory stawki za zajecie pasa 

drogowego pod balkonem wynosiły 1 gr. Teraz ta stawka zostaje zwiększona do 50 gr. Jest to 

związane z tym, że nagminnie zaczęły powstawać naniesienia w postaci balkonów nad pasem 

drogowym. Nadmienił, że deweloperzy stwierdzili, iż jest to dobra możliwość powiększenia 

metrażu mieszkania i zarobienia większych pieniędzy. Miasto stwierdziło, że też może pobierać 

jakieś dodatkowe wpływy z tego tytułu skoro te nadwieszenia znajdują się nad pasem 

drogowym.   

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, kto będzie ponosił te opłaty, mieszkańcy czy deweloperzy. 

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny powiedział, że ten, kto odpowiada za budynek, czyli 

docelowo właściciel. 

Radny p. Sebastian Bulak stwierdził, że najpierw koszty będą ponosili deweloperzy a potem 

zostaną przerzucone na wspólnoty mieszkaniowe albo jakieś inne osoby prawne.  

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny podkreślił, że tak może być.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zwrócił uwagę, że kiedyś w Niemczech tak 

budowano domy, które wychodziły nad ulice. W Łodzi jest podobnie. Dodał, że wprowadzenie 

opłaty za zajęcie pasa drogowego jest jakimś rozwiązaniem.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

Radny p. Sebastian Bulak złożył wniosek formalny o poszerzenie porządku obrad Komisji  

o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Łódź – druk nr 113/2022. 
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Przewodniczący Komisji zaproponował wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku 

obrad w pkt. 10a.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie tego projektu uchwały do 

porządku obrad w pkt. 10a.  

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

się” przyjęła zmieniony porządek posiedzenia.  

 

 

Ad. pkt. 10a. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź  

– druk nr 113/2022.  

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

(projekt stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy liczba przystanków na żądanie zostaje zwiększona  

czy zmniejszona. 

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że ilość przystanków na żądanie 

utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie plus minus 10.  

Radny p. Sebastian Bulak zapytał, z których miejsc zdejmujemy przystanki na żądanie. 

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że nie ma w tej chwili takiej listy. Dodał, 

że jest to zależne od tego, czy mieszkańcy wnioskowali, czy też nie. Jeżeli mieszkańcy chcą, 

żeby przystanek był stały to jest wprowadzenie. Odbywa się to po obradach Komisji 

Przystankowej.  

Radny p. Sebastian Bulak poprosił, aby jutro na sesji przedstawić informację dotyczącą 

lokalizacji przystanków na żądanie, które z nich zostały zdjęte na prośbę mieszkańców, a które 

zostały zamienione na stałe.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał, jaką opłatę wnosi się na 

wielostanowiskowym przystanku autobusowym Łódź – Fabryczna.  

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że na ten moment nie wnosi się żadnej 

opłaty, bo to było w ramach projektu unijnego. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik zainteresowała się ograniczeniem czasu 

zatrzymywania się pojazdów na przystankach przelotowych do czasu zapewniającego 

wsiadanie i wysiadanie pasażerów. Zapytała, jaki jest ten czas. 

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że jest to uzależnione od ilości 

pasażerów. Kiedyś jak była ustawa o transporcie drogowym i później ustawa o publicznym 

transporcie drogowym to było to związane z tym, że prywatni przewoźnicy często 

zatrzymywali się na tych przystankach, kasowali bilety i pobierali opłaty. W tym czasie ten 

autobus przystawał i powodował zatrzymanie ruchu oraz ograniczenie możliwości korzystania 

z przystanku dla innych przewoźników. Podkreślił, że teraz zdarza się to bardzo rzadko,  

bo przewoźnicy mają bilety, nie ma kasowania na przystankach, odbywa się to płynnie  

i głównym użytkownikiem łódzkich przystanków jest MPK. 

   

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

 

Ad. pkt. 11. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poinformował, że do Komisji wpłynęło 

zestawienie przedstawiające wstępne wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta  

za 4 m-ce 2022 r. 

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak 

zamknął posiedzenie Komisji.  

 

 

 

Protokół sporządziła 

Aneta Michalak – sekretarz Komisji       


