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DPr-BRM-II.0012.3.9.2022 

 

Protokół nr 67/VII/2022 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

    Rady Miejskiej w Łodzi 

      z dnia 5 lipca 2022 r. 

 

 

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 p. Tomasz Kacprzak.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zmiany w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z 66. posiedzenia Komisji.  

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

Łodzi na 2022 rok – druk nr 171/2022. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 172/2022. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do 

wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej – druk nr 176/2022. 

6. Zaopiniowanie projektu w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 

bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy 

Liściastej 56, 56a i Liściastej bez numeru – druk nr 181/2022. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/157429/6507/Bd_p22_171_20220627.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/157432/6507/Bd_p22_172_20220627.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/157498/6507/Ed_p22_176_20220628.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/157504/6507/DM_p22_181_20220628.pdf
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Ad. pkt. 1. Zmiany w porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zaproponował 

wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6a projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na przystąpienie miasta Łodzi do Projektu “ Fair Local Green Deal project”, finansowanego ze 

środków ICLEI - The International Council for Local Environmental Initiative  

(Międzynarodowej Rady na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych) – druk nr 184/2022. 

 

Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 

 

Radny p. Władysław Skwarka zaproponował, żeby z Komisji wystosować podziękowania do 

Pani Prezydent za to, że wczoraj odwołała z funkcji Prezesa ZWiK Pana Jacka 

Kaczorowskiego, który działał na szkodę Spółki i doprowadził do straty 8,5 mln zł. Mając na 

uwadze to, iż ma to duży wpływ na budżet miasta Łodzi, wyraził nadzieję, że to zmieni 

tendencję i będzie można nadal mówić, iż ZWiK jest dochodowy. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak podkreślił, że Komisja Finansów do tej pory 

nie komentowała w ten sposób zmian w spółkach. Wydaje się, iż nie należy wprowadzać 

nowych tradycji. Dodał, że Pan radny może we własnym imieniu wystąpić do Pani Prezydent 

w tej sprawie.     

 

Wobec braku innych głosów Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie 

zmienionego porządku posiedzenia. 

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

przyjęła zmieniony porządek posiedzenia. 

 

Proponowany porządek po zmianach: 

 

1. Zmiany w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z 66. posiedzenia Komisji.  

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

miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 171/2022 wraz z autopoprawką. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 172/2022 wraz  

z autopoprawką. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/157429/6507/Bd_p22_171_20220627.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/157432/6507/Bd_p22_172_20220627.pdf
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5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania  

do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej – druk nr 176/2022. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonych w Łodzi przy 

ulicy Liściastej 56, 56a i Liściastej bez numeru – druk nr 181/2022. 

6a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta 

Łodzi do Projektu “ Fair Local Green Deal project”, finansowanego ze środków ICLEI 

- The International Council for Local Environmental Initiative ( Międzynarodowej Rady 

na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych) – druk nr 184/2022. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie protokołu z 66. posiedzenia Komisji.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy do protokołu  

z  66. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 

 

Nikt nie wniósł uwag.  

 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  

nad przyjęciem protokołu z 66. posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał protokół nr 66. pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

 

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

w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 171/2022 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.  

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/157498/6507/Ed_p22_176_20220628.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/157504/6507/DM_p22_181_20220628.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147471/6507/Bd_p22_029_20220131.pdf
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Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Kolejny raz mówię o tym, że rujnujemy ten 

budżet, zmniejszając go o 82 mln zł, a nie staramy się urzędników doprowadzić do tego, żeby 

ten budżet wykonywali. Druga rzecz to dosypujemy pieniądze na kolejne wyroki zamiast tych 

wyroków nie mieć. Może postarajmy się coś zrobić, żeby tych wyroków nie było. Ktoś kto 

decyduje o pewnych sprawach decyduje w taki sposób, że te wyroki są i my płacimy. Jednak 

nigdy nie słyszałem, żeby ktoś poniósł za to konsekwencje. Skoro zmniejszamy budżet  

o 82 mln zł to inwestycji za 82 mln zł nie będzie zrobionych w tym roku. Następna sprawa, 

która zwróciła moją uwagę, to taka, że Wydział Zdrowia Publicznego zajmuje się paliwami 

alternatywnymi, zamiast zajmować się zdrowiem łodzian. Dlaczego Wydział Zdrowia 

organizuje konferencję dotyczącą elektromobilności? Nie wiem, czy takie zadania dla 

Wydziału Zdrowia są ważne. Jeśli już tak robimy, to na łódzkich drogach można stracić 

zdrowie. To może również ZDiT powinien oddać wszystkie ulice Wydziałowi Zdrowia. 

Uważam, że w tym co robimy nie ma najmniejszego sensu głosując za bzdurami, bo na 

wczorajszej Komisji Zdrowia nikt mi nie potrafił wytłumaczyć, kto zdecydował o tym,  

że Wydział Zdrowia zajmuje się zupełnie innymi sprawami, niż te do których jest powołany. 

Czy Pan Skarbnik ma jakieś wytłumaczenie tego, że 250 tys. zł zostanie przeznaczone na tę 

konferencję? 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Myślę, że to jest oczywiste, 

ponieważ wszyscy wiemy, że emisja spalin wpływa na nasze zdrowie i niskoemisyjne pojazdy, 

a szczególnie pojazdy elektryczne powodują, że nie musimy wdychać na ulicach 

zanieczyszczeń.     

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Proszę o odpowiedź, kto zdecydował o tym, 

że Wydział Zdrowia zajmuje się takimi sprawami, zamiast zdrowiem łodzian.  

Z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka 

powiedziałam.in. : To nie na poziomie dyrekcji Wydziału zapadają decyzje o rozdziale 

poszczególnych zadań. Zadanie jest związane ze zdrowiem, bo ograniczenie zanieczyszczeń 

ma pozytywny wpływ na jakość powietrza, a przez to na zdrowie mieszkańców, zwłaszcza,  

że jesteśmy w europejskiej sieci zdrowych miast, gdzie zdrowie traktujemy bardzo 

wielosektorowo i kompleksowo, a element wpływu środowiska na zdrowie jest wręcz 

kluczowy. Była to decyzja uzgodniona Pana Prezydenta Wieczorka z Panią Prezydent 

Zdanowską.   

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Wydaje mi się, że tak jak 

Pan radny Skwarka wielokrotnie apelował, żebyśmy zapobiegali a nie leczyli, to lepiej jest 
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zapobiegać pewnym chorobom układu krążenia i płuc niż je leczyć. Lepiej wydawać pieniądze 

na elektromobilność i czyste powietrze w centrum miasta niż potem na placówki służby 

zdrowia.  

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : To nie jest wydawanie środków  

na elektromobilność, to jest robienie konferencji, na której pogada sobie parę osób a my 

stracimy 250 tys. zł.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Ta dyskusja na pewno 

będzie merytoryczna.  

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Trudno mi to powiedzieć, bo nikt nie 

potrafił mi odpowiedzieć, jakim kluczem te samorządy będą dobierane.  

Radny p. Krzysztof Makowski powiedział m.in. : Chciałem powiedzieć, że od 2017 roku  

w naszym kraju obowiązuje program elektromobilności i przystosowania Polski do dyrektywy 

Unii Europejskiej wskazującej na ograniczenie emisji spalin zwłaszcza w centrum miast  

i ograniczenia samochodów spalinowych. Oprócz tego pragnę uspokoić Pana radnego,  

że o Bełchatów to niech on się nie boi. Tam na kominach są pozakładane bardzo dobre filtry. 

Wszystkie normy, które zostały nałożone na elektrownię są realizowane i są przygotowane 

odpowiednie zabezpieczenia, żeby nie szkodzić środowisku.   

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Wiem, że jest ustawa o elektromobilności.  

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Chciałbym zabrać głos w dyskusji. Mam prośbę 

do Pani dyrektor Iwanickiej o przekazanie prośby Pana Radnego Skwarki odnośnie przekazania 

zadania dotyczącego utrzymania dróg w Mieście do Pana Prezydenta Wieczorka, żeby 

porozmawiał na ten temat z Panią Prezydent Zdanowską. Ja także chętnie bym się do tego 

przyłączył. Mam jeszcze jedną propozycję złożenia wspólnego projektu przeniesienia 

pobliskiego TOY TOYA np. na Pasaż Schillera czy na Pasaż Rubinsteina. Jeśli Pan 

przewodniczący byłby gotów podjąć się takiej uchwały, chętnie się pod czymś takim  podpiszę.         

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Wydaje mi się, że Komisja 

Finansów nie jest Komisją, która zajmuje się umiejscowieniem TOY TOY-ów 

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Odniosłem się tylko do toczącej dyskusji  

i umiejscowienia Hyde Parku. 

 

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

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 2 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 2022-2050 – druk nr 172/2022 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.  

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Czy o 145 mln zł zmniejszamy wydatki 

majątkowe? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Będą zwiększone w 2023 roku, 

w wyniku przesunięć z roku 2022 plus w związku ze zwiększeniem wydatków na innych 

tytułach. 

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Ile tych wydatków majątkowych z 2022 

roku będzie odtworzone w 2023 roku? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Tą uchwałą budżetową tylko 

przeszło 82 mln zł. Do tego dochodzi m. in. transport niskoemisyjny – 37 mln zł w 2023 roku. 

Dochodzą do tego jeszcze inne tytuły wynikające ze zwiększonych wartości przedsięwzięć jak 

np. ulica Krokusowa i część projektów rewitalizacyjnych. Łącznie wydatki majątkowe w 2023 

roku rosną o 143 mln 871 tys. 659 zł. 

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : O ile wzrośnie deficyt? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : W 2023 roku  

o 109 mln 249 tys. 167 zł. W tym roku z uwagi na korekty przede wszystkim części wydatkowej 

maleje. Po tej zmianie w 2022 roku zostaje 815 mln 712 tys. 568 zł. W 2023 roku deficyt osiąga 

poziom 662 mln 845 tys. 171 zł.   

 

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

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 4 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. 

 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/149510/6507/Bd_p22_081_20220401.pdf
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Ad. pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej – druk nr 176/2022. 

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Radosław Gwadera omówił projekt uchwały wraz  

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

 

Faza pytań i dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Rozumiem, że na razie to 

jest projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.  

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Radosław Gwadera powiedział m.in. : Ustawa weszła 

w życie. Natomiast jeśli chodzi o kwestię subwencji, to jest to projekt. Ustawa jest w procesie 

legislacyjnym, więc ostateczne kwoty jeszcze nie są znane.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Rozumiem, że jeśli ten 

projekt zostanie projektem to będziemy musieli te 2 mln zł pokryć z własnych środków. 

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Radosław Gwadera powiedział m.in.: Jeżeli 

kolejność zdarzeń będzie taka, jak mówi Pan przewodniczący to będziemy musieli poszukać 

środków finansowych na ten cel w budżecie miasta Łodzi. Na ten moment nie jesteśmy w stanie 

tego określić.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Będziemy tę sprawę 

monitorować. Gdyby były problemy z pozyskaniem tych pieniędzy, jeśli chodzi o tę część 

oświatową subwencji ogólnej to prosimy o przekazanie takiej informacji do Komisji Finansów.  

 

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

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

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

 

Ad. pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości 

położonych w Łodzi przy ulicy Liściastej 56, 56a i Liściastej bez numeru  

– druk nr 181/2022. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/157498/6507/Ed_p22_176_20220628.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/157504/6507/DM_p22_181_20220628.pdf
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P.o. z-cy dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka omówiła 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Poproszę o zdjęcie tej nieruchomości. Czy to 

jest to solarium, które się spaliło? 

P.o. z-cy dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka powiedziała 

m.in. : Są to dwa budynki w kształcie litery L. Przez dwa lub trzy lata nie było tam umowy 

dzierżawy i dzierżawcy w związku z tym żyli trochę w niepewności, nie wiedzieli jaki będzie 

dalszy los, dlatego zaniechali tam jakichkolwiek prac remontowych. Jest decyzja co do 

pozostawienia ich na tym terenie. Odbyło się spotkanie. Myślę, że w przeciągu dwóch trzech 

lat wpiszemy, żeby nastąpiła tam poprawa estetyki.  

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Czy oni przeprowadzą jakiś remont tej 

nieruchomości, czy ona pozostanie w takim stanie, w jakim jest obecnie?  

P.o. z-cy dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka powiedziała 

m.in. : Prawdopodobnie będzie dwu albo trzyletni okres. 

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Nie ma żadnych zapisów w umowie na ten 

temat? 

P.o. z-cy dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka powiedziała 

m.in. : Jeszcze nie ma. Nie wiedziałam, czy Państwo radni wyrażą zgodę na dzierżawę.  

Jeśli będzie zgoda i dojdzie do podpisania umowy to na pewno te wytyczne zostaną wpisane 

do umowy. Dzierżawcy będą musieli ten projekt uzgadniać z Biurem Architekta Miasta  

np. co do kolorystyki elewacji i dachu.  

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. :Jaka jest wartość nieruchomości i co najemcy 

tam planują robić? 

P.o. z-cy dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka powiedziała 

m.in. : Wycena była ustalana dwa lata temu na kwotę 900 tys. zł.  

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Czyli teraz ta cena będzie oscylować w granicach 

2 mln zł? 

P.o. z-cy dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka powiedziała 

m.in. : To przetarg zdecyduje o wartości. Myślę, że w ciągu dwóch lat aż tak nie wzrosły 

wartości. 



9 

 

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Na tym terenie ceny nieruchomości wzrosły  

o 100 % a nawet więcej.  

P.o. z-cy dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka powiedziała 

m.in. : Dzierżawcy w latach 90 – tych ponieśli nakłady, bo jak widać są dość solidne obiekty. 

Na pewno Miasto musiałoby tutaj uwzględnić zwrot kosztów nakładów. Natomiast Osiedle 

musi posiadać również funkcję uzupełniającą.   

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Jaką działalność dzierżawcy tam deklarują? 

P.o. z-cy dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka powiedziała 

m.in. : Zachowanie dotychczasowych funkcji. Tam jest pizzeria, fryzjer, dwa obiekty są na 

razie nieczynne.  

 

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

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

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

 

Ad. pkt. 6a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na przystąpienie miasta Łodzi do Projektu “ Fair Local Green Deal project”, 

finansowanego ze środków ICLEI - The International Council for Local Environmental 

Initiative ( Międzynarodowej Rady na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych)  

– druk nr 184/2022. 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka omówiła projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Powiedziała Pani, że nie rodzi to żadnych 

skutków finansowych dla Miasta. A czy Państwa spotkania i wyjazdy w tych spotkaniach też 

będą finansowane z projektu czy z budżetu Miasta? 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka powiedziała m.in.: 

Najprawdopodobniej część tych spotkań będzie spotkaniami on-line. Nawet teraz robocze 

spotkania są prowadzone w tym trybie. Jeśli będą spotkania wyjazdowe to maksymalnie będą 

to cztery wyjazdy na przestrzeni 22 miesięcy. Wszystkie koszty są finansowane z projektu, 

jedynie dieta jest finansowana ze środków UMŁ.  

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Ile wynosi dieta? 
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Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka powiedziała m.in.: 

Ciężko to wyliczyć. W zależności, czy to jest wyjazd na jeden czy dwa dni. Dłuższych 

wyjazdów nie przewidujemy, chyba że inne będą połączenia lotnicze. Pozostaje kwestia 

kierunku tego wyjazdu, czasu wylotu samolotu itp. Jeśli Pan radny chce to mogę przedstawić 

symulację kosztów.   

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Nie ma takiej potrzeby. Ciekawi mnie to, czy 

Państwo mają taką samą dietę jak radni, gdy wyjeżdżają. Stąd moje pytanie. 

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska p. Anna Wierzbicka powiedziała m.in.: 

Tego nie analizowałam.  

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Dowiem się zatem u źródła.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Cieszę się, bo tutaj 

możemy pozyskać 70,5 tys. euro oraz cenną wiedzę. Trzymam kciuki za ten projekt i życzę 

powodzenia.   

 

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

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

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały.  

 

 

Ad. pkt. 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

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

następujące pisma i znajdują się w Aktówce Komisji: 

 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021 rok, 

 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych za rok 2021, 

 Zestawienie przedstawiające wstępne wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta  

za 5 m-cy 2022 r. 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski powiedział m.in. : Czy moglibyśmy prosić Skarbnika 

Miasta o przygotowanie na pierwszą Komisję po wakacjach informacji na temat skutków  

6 miesięcy Polskiego Ładu dla budżetu miasta Łodzi.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Oczywiście tej informacji nie 

będzie dlatego, że zmiana przepisów spowodowała, iż dostajemy 1/12 kwot zapisanych  
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w budżecie i prognozowanych przez Ministerstwo Finansów. Od tego roku nie otrzymujemy 

kwot udziału od faktycznych wpływów środków do budżetu państwa, tylko dostajemy 1/12 

część kwoty prognozowanej. W związku z tym nie jestem i nie będę w stanie powiedzieć, jak 

to się kształtuje z punktu widzenia budżetu. Dopiero w 2023 roku po podsumowaniu roku 2022 

będzie ewentualna dopłata albo niedopłata ze strony budżetu państwa. Dzisiaj poruszamy się 

trochę we mgle, bo nie otrzymujemy żadnych informacji z Ministerstwa Finansów. Być może 

otrzymamy coś więcej przy informacji o prognozie na rok 2023, ale będzie to tak naprawdę 

dopiero w październiku. Można powiedzieć, że w budżecie państwa dynamika jest większa niż 

u nas, w związku z tym te nadwyżki jeżeli one są, a wydaje się że są, pozostają na dzisiaj  

w dyspozycji budżetu państwa. 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski powiedział m.in. : To znaczy, że w tej chwili mamy 

taką sytuację, iż idziemy na prognozie. Jaką inflację zakładała ta prognoza według Miasto ma 

wypłacane środki? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Budżet państwa zakładał 

ponad 3% i tak to było wyliczane. Od tego czasu żadna zmiana wartości i prognozy PIT  

czy CIT do nas nie dotarła. Budżet państwa nie został skorygowany w stosunku do inflacji.  

W związku z tym bazujemy na tym, czyli to co dostaliśmy pierwotnie jak wszyscy wiedzą jest 

na dzień dzisiejszy mało wiarygodne.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski powiedział m.in. : Rozumiem, że budżet państwa na 

inflacji zarabia, a samorządami się na razie nie dzieli? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Tak. Budżet państwa na dzisiaj 

poprzez inflację na pewno zarabia więcej z tytułu VAT i na pewno widać z uwagi na presję na 

wynagrodzenia dostaje proporcjonalnie więcej z PIT niż samorządy i się tym rządzi. Natomiast 

my ewentualnie po podliczeniu roku 2022 może coś dostaniemy, a może nie. Jak wpłynie druga 

część Polskiego Ładu 2.0 jest dużą niewiadomą, dlatego działamy trochę po omacku.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Rozumiem, że wpłaty  

z tytułu PIT są zaliczkowe. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : To jest 1/12 tego co mieliśmy. 

Później to jest do ewentualnego rozliczenia. Na pewno w 2022 roku więcej nie dostaniemy.  

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Chciałem się dowiedzieć, czy wszystkie spółki 

złożyły już swoje sprawozdania finansowe? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Z tego co wiem, to tak.  

Radny p. Sebastian Bulak powiedział m.in. : Czy te sprawozdania zostały zatwierdzone?. 

Pytam, bo co roku piszę do UMŁ interpelację dotyczącą wyników finansowych spółek, 
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zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych oraz zadaję szereg innych pytań. Czy mógłby 

Pan skarbnik udostępnić Komisji te sprawozdania finansowe, żeby można je było 

przeanalizować? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Nie mam tych materiałów, bo 

one wpływają do Biura Nadzoru Właścicielskiego, ale przekażę Pani dyrektor, żeby taki 

materiał udostępniła.  

 

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       


