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DPr-BRM-II.0012.3.13.2022 

 

Protokół nr 71/X/2022 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

    Rady Miejskiej w Łodzi 

      z dnia 8 listopada 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  15 radnych 

obecnych   -  14 radnych 

 radny p. Krzysztof Makowski – 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 p. Tomasz Kacprzak.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zmiany w porządku obrad. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady 

Miejskiej w Łodzi w sprawie zdalnego trybu obradowania komisji. 

3. 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.  
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Ad. pkt. 1. Zmiany w porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zapytał, czy są 

jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 

 

Nikt nie zgłosił uwag. 

 

W związku z brakiem uwag przewodniczący Komisji przeszedł do procedowania 

zaproponowanego porządku obrad.  

 

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie projektu uchwały Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zdalnego trybu obradowania komisji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak przedstawił projekt uchwały Komisji. 

Poinformował, że zmiana ustawy wejdzie w życie w dniu 10 listopada 2022 r., stąd Komisja 

może podjąć uchwałę w sprawie zdalnego trybu obradowania. Dodał, że z wcześniejszych 

rozmów z członkami Komisji wynikało, iż jest wola spotykania się w trybie zdalnym. Tryb on 

– line ułatwia spotykanie się z wieloma urzędnikami UMŁ, co będzie bardzo przydatne  

np. podczas najbliższych posiedzeń dotyczących procedowania budżetu na 2023 rok. 

Podkreślił, że stąd przedkłada propozycję utrzymania posiedzeń Komisji Finansów w trybie 

zdalnym.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał projekt uchwały Komisji Finansów 

pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały Komisji 

Finansów. 

 

Uchwała nr 1/2022 Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi 

w sprawie zdalnego trybu obradowania komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
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Ad. pkt. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poinformował, że w dniu 15 listopada  

do Komisji powinien wpłynąć projekt budżetu na 2023 rok.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe przedstawił harmonogram pracy Komisji Finansów związany  

z procedowaniem projektu budżetu Miasta na 2023 rok: 

 analiza dochodów – 22 listopada 2022 r. 

 analiza wydatków część I – 29 listopada 2022 r. 

 analiza wydatków część II /sprawy bieżące (projekty uchwał) – 6 grudnia 2022 r. 

 zapoznanie Komisji z opiniami Komisji merytorycznych, J.P.M i innych podmiotów/ 

poprawki do budżetu/Opinia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej  

do projektu budżetu na 2023 rok oraz do projektu WPF na lata 2023-2050 

– 13 grudnia 2022 r. 

 Ewentualnie zaopiniowanie autopoprawki do projektu budżetu na 2023 rok  

oraz do projektu WPF na lata 2023-2050 – 20 grudnia 2022 r.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak podkreślił, że taki kalendarz zapewni sprawne 

opiniowanie budżetu, dyskusję oraz zadawanie pytań wszystkim jednostkom. Powyższy 

kalendarz jest zgodny z Uchwałą RM Nr XXXII/852/16 z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. 

 

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       


