
1 

 

DPr-BRM-II.0012.3.11.2022 

 

Protokół nr 69/IX/2022 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

    Rady Miejskiej w Łodzi 

      z dnia 13 września 2022 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 p. Tomasz Kacprzak.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zmiany w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z 68. posiedzenia Komisji.  

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

Łodzi na 2022 rok – druk nr 211/2022. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 212/2022. 

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

Łódź nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lubelskiej bez numeru oraz określenia 

zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu 

niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 

zakładowego – druk nr 207/2022. 
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6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania 

środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych 

Miasta Łodzi – osiedli – druk nr 208/2022. 

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

w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Pienistej 2A i 4 

– druk nr 215/2022. 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

IV. Przebieg posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powitał obecnych on-line radnych 

i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne 

do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii. 

 

 

Ad. pkt. 1. Zmiany w porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Dodał, że 

projektów uchwał opisanych w drukach nr 211/2022 i 212/2022 wpłynęły autopoprawki. 

Dodatkowo zaproponował zdjęcie z porządku obrad Komisji punktu 7 - Zaopiniowanie 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą,  

w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Pienistej 2A i 4 – druk 

nr 215/2022. Nadmienił, że projekt ten nie był opiniowany przez Komisję Planu 

Przestrzennego. Pełna dyskusja odbędzie się na najbliższej sesji RM.  

  

Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 

 

Nikt nie zgłosił uwag. 

 

Proponowany porządek po zmianach: 

 

1. Zmiany w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z 68. posiedzenia Komisji.  

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

Łodzi na 2022 rok – druk nr 211/2022. 
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4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 212/2022. 

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

Łódź nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lubelskiej bez numeru oraz określenia 

zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu 

niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 

zakładowego – druk nr 207/2022. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania 

środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych 

Miasta Łodzi – osiedli – druk nr 208/2022. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie zmienionego porządku posiedzenia. 

 

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” braku głosów „przeciw” i 1 głosie 

„wstrzymującym się” przyjęła zmieniony porządek posiedzenia. 

 

W związku z brakiem uwag przewodniczący Komisji przeszedł do procedowania 

zmienionego porządku obrad.  

 

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie protokołu z 68. posiedzenia Komisji.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy do protokołu  

z  68. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 

 

Nikt nie wniósł uwag.  

 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  

nad przyjęciem protokołu z 68. posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał protokół nr 68. pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 
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Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 211/2022 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 powiedział m.in. : Czy to jest ostatnia transza subwencji 

oświatowej, jeśli chodzi o zwiększenie płac w łódzkiej oświacie?. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Jeżeli chodzi o zwiększenie 

płac to wydaje mi się, że to jest ostatnie. Być może jeszcze dostaniemy środki z rezerwy 

subwencji oraz na Ukraińców. Liczymy, że od września środki na edukację będą zwiększone.   

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Czy ma Pan jakąś informację dotyczącą 

ilości dzieci ukraińskich, które od 1 września poszły do naszych szkół? 

Odpowiedzi udzielił z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Radosław Gwadera, który 

powiedział m.in. : Jeśli chodzi o dzieci ukraińskie, to w chwili obecnej jest ich ponad  

5,5 tysiąca. Ta liczba jest przez nas monitorowana. Na dzieci ukraińskie dostajemy środki  

z Funduszu Pomocy Ukrainie, który jest naliczany na podstawie średniej liczby dzieci  

w systemie informacji oświatowej. Te środki przesyłane są po zakończeniu każdego miesiąca, 

przyznawane są w połowie kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Planujemy te środki  

i rozdysponowujemy je na placówki, które składają wnioski. Wnioski są składane w cyklach 

miesięcznych. Są to wnioski na ponoszenie kosztów bezpośrednich jak i pośrednich  

z zastosowaniem proporcji uczniów - dzieci z Ukrainy do ogólnej liczby uczniów.   

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Czy to są pieniądze pozabudżetowe? 

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Radosław Gwadera powiedział m.in. : Są to pieniądze 

w formie dotacji naliczane tak jak subwencja.   

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Czy te pieniądze przechodzą przez budżet 

miasta, czy idą bezpośrednio do Wydziału Edukacji.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Te środki są wprowadzane do 

budżetu miasta z Funduszu Pomocy, czyli poza budżetem państwa.  

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Ile dzieci z Ukrainy nie wykonuje 

obowiązku szkolnego? 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/147471/6507/Bd_p22_029_20220131.pdf
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Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Radosław Gwadera powiedział m.in. : W tej chwili 

nie posiadam takich informacji. Postaram się udzielić odpowiedzi na piśmie. Nie wiem, czy 

uda się to w ogóle określić.  

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Słyszałem od służb granicznych, że w Łodzi 

przebywa około 20 tysięcy dzieci. Stąd, jeśli tylko 5,5 tysięcy dzieci jest w naszym systemie 

nauczania, to może być jeszcze kilka tysięcy w ukraińskim systemie on – line. Tego jednak nie 

wiemy i nie możemy wiedzieć.  

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

otrzymujemy raporty w cyklu tygodniowym. Dotyczy to jednostek publicznych i 

niepublicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego.  

Radna p. Katarzyna Wachowska powiedziała m.in. : Chciałam się dowiedzieć, skąd się wziął 

zwrot rekompensaty z MPO do budżetu? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Z rozliczenia środków z tytułu 

powierzenia Spółce usług oczyszczania Miasta za 2021 rok. Rekompensata przewyższyła 

faktyczne koszty ponoszone przez Spółkę. Rozliczenie jest w roku następnym.  

Dodatkowych wyjaśnień udzieliła dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa 

Jasińska, która powiedziała m.in. : To jest powierzenie, które Rada Miejska przyjęła uchwałą 

na zadanie – „Zagospodarowanie odpadów komunalnych i odbieranie odpadów z dwóch 

dzielnic Polesia i Górna”. Jest to rozliczenie za 2021 r. zgodnie z umową powierzenia. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : To jest dobra wiadomość, 

że są zwroty, a nie tylko w drugą stronę. Czy to jest ostateczny zwrot, rozliczenie za 2021 rok, 

czy jeszcze będą jakieś środki? 

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Ewa Jasińska powiedziała m.in. : Za 2021 

rok to jest już końcówka.   

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Czyli łącznie będzie  

11 mln 800 tys. zł zwrotu.  

  

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

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, 2 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 212/2022 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 3 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. 

 

 

Ad. pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez 

Miasto Łódź nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lubelskiej bez numeru oraz 

określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu 

niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 

zakładowego – druk nr 207/2022. 

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć omówiła 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. : Kiedy ta inwestycja ma 

ruszyć? 

Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć powiedziała m.in. : Na razie 

jesteśmy na etapie pozwolenia na budowę. Myślę, że budowa ruszy w przyszłym roku, dlatego, 

że po pozwoleniu na budowę zostanie ogłoszony przetarg, a w międzyczasie Miasto musi 

pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dopłat. 

  

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

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/149510/6507/Bd_p22_081_20220401.pdf
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Komisja w głosowaniu przy 12 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

 

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

przyznawania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań jednostek 

pomocniczych Miasta Łodzi – osiedli – druk nr 208/2022. 

P.o. z-cy dyrektora w Biurze Aktywności Miejskiej p. Agata Kobylińska 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. : Chciałem się dowiedzieć, ile wynosi teraz 

wynagrodzenie przewodniczącego RM? 

P.o. z-cy dyrektora w Biurze Aktywności Miejskiej p. Agata Kobylińska powiedziała m.in.: 

Teraz nie mam takiej informacji.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Po przemnożeniu kwoty 

214,73 zł razy 20 powinno wyjść około 4 tys. 294 zł 60 gr. Tak wynika z uzasadnienia.  

 

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. 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

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

następujące pisma, które znajdują się w Aktówce Komisji: 

 Zestawienie przedstawiające wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta  

za 8 m-cy 2022 r. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział, że jeśli ktoś z członków Komisji 

ma pomysł zorganizowania wyjazdowego posiedzenia Komisji Finansów to poprosił, żeby 

zgłaszać takie propozycje.  
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Radny p. Władysław Skwarka zaproponował, aby najbliższe wyjazdowe posiedzenie Komisji 

odbyło się w ZWiK, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja finansowa tej Spółki, przy bardzo 

zachowawczym stanowisku Wód Polskich.   

Radny p. Sebastian Bulak zaproponował, aby w tym samym dniu oprócz wizyty w ZWiK 

odwiedzić jeszcze ŁSI.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak podkreślił, że Komisja może odwiedzić tylko 

jedną jednostkę w trakcie jednego posiedzenia. Kolejne posiedzenie może się odbyć w innym 

miejscu. Dodał, że prezydium Komisji podejmie ostateczną decyzję, gdzie odbędzie się 

wyjazdowe posiedzenie.   

 

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       


