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DPr-BRM-II.0012.3.15.2022 

 

Protokół nr 73/XI/2022 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

    Rady Miejskiej w Łodzi 

      z dnia 22 listopada 2022 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2022 r.: 

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 p. Tomasz Kacprzak.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zmiany w porządku obrad. 

2. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2023 rok – dochody. 

 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 

 Biuro Nadzoru Właścicielskiego 

 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 

 Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej 

 Centrum Świadczeń Socjalnych 

 Centrum Usług Wspólnych 

 Łódzki Ośrodek Geodezji 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
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 Pogotowie Opiekuńcze nr 1 

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Straż Miejska 

 Wydział Budżetu  

 Wydział Dysponowania Mieniem 

 Wydział Edukacji  

 Wydział Finansowy  

 Wydział Gospodarki Komunalnej  

 Wydział Księgowości 

 Wydział Kultury  

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 Wydział Organizacyjno – Administracyjny 

 Wydział Sportu 

 Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 

 Wydział Techniczno - Gospodarczy 

 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  

 Zarząd Dróg i Transportu  

 Zarząd Gospodarowania Odpadami 

 Zarząd Inwestycji Miejskich  

 Zarząd Lokali Miejskich 

 Zarząd Zieleni Miejskiej 

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.  

 

Ad. pkt. 1. Zmiany w porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zapytał, czy są 

jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 

http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=10019
http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=9
http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=2
http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=81
http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=27
http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=10060
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Nikt nie zgłosił uwag. 

 

W związku z brakiem uwag przewodniczący Komisji przeszedł do procedowania 

zaproponowanego porządku obrad.  

 

Ad. pkt. 2. Analiza projektu budżetu miasta Łodzi na 2023 rok – dochody. 

 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 

 Biuro Nadzoru Właścicielskiego 

 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 

 Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej 

 Centrum Świadczeń Socjalnych 

 Centrum Usług Wspólnych 

 Łódzki Ośrodek Geodezji 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Pogotowie Opiekuńcze nr 1 

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Straż Miejska 

 Wydział Budżetu  

 Wydział Dysponowania Mieniem 

 Wydział Edukacji  

 Wydział Finansowy  

 Wydział Gospodarki Komunalnej  

 Wydział Księgowości 

 Wydział Kultury  

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 Wydział Organizacyjno – Administracyjny 

 Wydział Sportu 

 Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 

 Wydział Techniczno - Gospodarczy 

 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  

 Zarząd Dróg i Transportu  

http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=10019
http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=9
http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=2
http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=81
http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=27
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 Zarząd Gospodarowania Odpadami 

 Zarząd Inwestycji Miejskich  

 Zarząd Lokali Miejskich 

 Zarząd Zieleni Miejskiej 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poprosił poszczególne wydziały  

o prezentację dochodów, a radnych o pytania. 

 

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Mamy rekordowy deficyt w kwocie prawie 

900 mln zł. Jeszcze nigdy taki nie był uchwalany. Mamy także minusową nadwyżkę 

operacyjną, czego nie było wcześniej. Panie Skarbniku, co się dzieje? 

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

to on jest rekordowy, wynosi ponad 800 mln zł. Wynika to przede wszystkim z natłoku 

inwestycji i kumulacji inwestycyjnej, która jest w roku 2023. W tym roku ten deficyt też był 

planowany powyżej 800 mln zł. On oczywiście w miarę kończenia się roku 2022 spada i teraz 

jest ponad 600 mln zł. Jeżeli chodzi o deficyt ogółem i ten rekord, to wpływ na to mają wydatki 

majątkowe i tutaj bym się nie dziwił. Jeżeli chodzi o deficyt operacyjny to rzeczywiście 

sytuacja jest bardzo trudna. Dochody rosną nieadekwatnie do galopujących wydatków 

bieżących. Dochody bieżące przede wszystkim w części dotyczącej PIT zostały bardzo 

uszczuplone, jeśli chodzi o zmiany podatkowe, które nastąpiły począwszy od 2019 roku.  

Biorąc pod uwagę również to, że w przyszłym roku żadnej rekompensaty z tytułu tych ubytków 

w budżecie państwa nie ma. Minister Finansów poinformował, że w 2023 roku nie będzie 

subwencji rekompensującej. W związku z tym to wpłynęło na to, że dochody są takie jakie są. 

Bardzo wysoka inflacja, oczekiwania, jeżeli chodzi o podwyżki wynagrodzeń, skutki wzrostu 

najniższego wynagrodzenia, skutki wzrostu cen energii, skutki wzrostu kosztów ciepła oraz 

innych towarów i usług, powodują, że wydatki bieżące znacząco uciekają, rosną nieadekwatnie 

do dochodów bieżących. Stąd pojawił się taki deficyt operacyjny. Wiele dużych jednostek 

samorządu terytorialnego odnotowuje deficyt operacyjny już od 2022 roku, a w 2023 roku on 

się tylko pogłębi.    

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Sprawdzałem budżet Katowic i oni mają 

dobry budżet.  

http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=10060
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Według mojej wiedzy  

w Katowicach deficyt operacyjny wynosi ponad 30 mln zł, a oni mają znacznie mniejszy budżet 

od Łodzi.  

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Słuchałem Prezydenta Katowic, który 

mówił, że mają bardzo dobry budżet.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Ja patrzę na liczby, a tutaj 

liczby nie wskazują, żeby ten budżet był bardzo dobry. W przyszłym roku planują 30 mln zł 

deficytu operacyjnego, w tym roku również będą mieli deficyt operacyjny. 

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : W Łodzi po 10 miesiącach są dobre wyniki. 

Na minusie mamy tylko 8 mln zł, jeśli chodzi o deficyt, a mamy 220 mln zł nadwyżki 

operacyjnej.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : To wynika z tego, że przez  

10 miesięcy wydatki majątkowe zostały wykonane na dosyć niskim poziomie. Jeżeli w dwóch 

ostatnich miesiącach wyruszą płatności w zakresie wydatków majątkowych to ten deficyt 

znacznie podskoczy. Poziom deficytu, który będzie na koniec 2022 roku jest uzależniony  

od wykonania wydatków majątkowych. 

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Czy mógłby Pan Skarbnik pokazać mi 

przynajmniej jedną dziedzinę, gdzie coś zaoszczędziliśmy na 2023 rok. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Wszystko zjada inflacja.  

Jeśli patrzy Pan na nominalne poziomy wydatków, to one praktycznie nie będą niższe niż  

w 2022 roku. Jeśli nawet są jakieś oszczędności, to nie są na tyle duże, żeby pokryć dynamiczny 

wzrost inflacyjny.  

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Zastanawiam się jak to będzie. Jak na 2024 

rok obecna Rada Miejska uchwali również minusową nadwyżkę operacyjną to może zdarzyć 

się tak, że Wojewoda będzie wnioskował zgodnie z ustawą o ustanowienie komisarza.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Wydaje mi się, że oczywiście 

przepisy na tę chwilę się na tyle zmieniły w zakresie wskaźników ostrożnościowych, że ten 

deficyt może się pojawić, jeżeli w latach następnych będzie nadwyżka. W związku z tym myślę, 

że na dzisiaj te zmiany przepisów pozwalają, przynajmniej na razie, uchwalać budżety  

z deficytem operacyjnym. To jest oczywiście na krótką metę i samorządy mówią 

jednoznacznie, że bez zmian ustawowych, bez zmian w zakresie dochodów jednostek 

samorządu terytorialnego, bez uczciwego podziału pomiędzy rządem a samorządem, 

samorządy czeka katastrofa. Te zmiany, które zostały wprowadzone przez obecny rząd 

prowadzą do katastrofy w samorządach.  
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Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Jest to pierwszy rok, w którym uchwalamy 

tak potwornie złą prognozę. Z troski o budżet Miasta wnioskuję o to, żeby wszyscy, którzy 

realizują ten budżet na polecenie Pani Prezydent robili to z głową a nie żeby np. po raz kolejny 

odbywał się remont ul. Jaracza. Uważam, że powinniśmy zacząć oszczędzać pieniądze  

i racjonalnie je wydatkować.  

 

 

 Wydział Budżetu  

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Wydziału Budżetu przedstawiła 

dyrektor p. Małgorzata Wojtczak – załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 

 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Biura Egzekucji 

Administracyjnej i Windykacji przedstawił p.o. dyrektora p. Tomasz Szymański – 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

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

głównie o umowy najmu? 

P.o. dyrektora p. Tomasz Szymański powiedział m.in. : Biuro prowadzi egzekucję 

administracyjną na podstawie tytułów wykonawczych i to są zazwyczaj należności publiczno 

– prawne tj. podatki od nieruchomości, środki transportu. Oprócz tego Biuro prowadzi 

windykację należności cywilnoprawnych i tutaj znajdują się wszystkie umowy cywilnoprawne, 

jakie są realizowane przez Miasto min. umowy dzierżawy, wieczystego użytkowania, umowy 

najmu, służebności, za bezumowne korzystanie.  

 

 

 Biuro Nadzoru Właścicielskiego 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Biura Nadzoru Właścicielskiego 

przedstawiła p.o. dyrektora p. Ewa Mereć – załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=10019
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Faza pytań i dyskusji. 

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

planowane żadne dywidendy z innych miejskich spółek.  

P.o. dyrektora p. Ewa Mereć powiedziała m.in. : Na chwilę obecną nie są planowane.  

Być może sytuacja się zmieni.  

 

 

 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Biura Promocji Zatrudnienia  

i Obsługi Działalności Gospodarczej przedstawiła z-ca dyrektora p. Beata Strzelecka  

– załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Jak to wygląda w tej chwili, 

jeśli chodzi o opłatę za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? 

Z-ca dyrektora p. Beata Strzelecka powiedziała m.in. : W tej chwili mamy przekroczoną 

kwotę zaplanowanych dochodów o 20%. Na przyszły rok założyliśmy 500 tys. zł więcej.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Nie ukrywam i nie wiem 

czy to jest dobry znak, że mamy coraz więcej punktów ze sprzedażą alkoholu, bo z tym też 

często wiążą się różnego rodzaju problemy społeczne, które później musimy rozwiązywać za 

pomocą środków budżetowych. 

Z-ca dyrektora p. Beata Strzelecka powiedziała m.in. : Nie będzie ich więcej niż założyliśmy. 

Ich ilość nie przekracza limitu.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Alkohol nie jest zły, ale 

chodzi o to, żeby wszystko było z umiarem, także i wydatki. 

 

 

 Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Centrum Administracyjne Pieczy 

Zastępczej przedstawił dyrektor p. Piotr Rydzewski – załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 
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Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 

 Centrum Świadczeń Socjalnych 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Centrum Świadczeń Socjalnych 

przedstawiła dyrektor p. Agnieszka Łukasik – załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Chciałbym zapytać  

o zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Jak są one szacowane? 

Dyrektor p. Agnieszka Łukasik powiedziała m.in. : Szacujemy zawsze na podstawie 

wykonania, czyli tyle ile wydamy w danym roku, ile wydamy decyzji żądających zwrotu  

z poszczególnych świadczeń tj. rodzinnych, alimentacyjnych, 500+. Na podstawie wykonania 

ubiegłego roku szacujemy, jakie będą dochody w przyszłym roku.  

 

 

 Centrum Usług Wspólnych 

 Zarząd Inwestycji Miejskich  

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Centrum Usług Wspólnych  

i Zarządu Inwestycji Miejskich przedstawiła dyrektor p. Agata Król – załączniki nr 11 i 12 

do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Czy któryś z tych 

dochodów mógłby być zagrożony? 

Dyrektor p. Agata Król powiedziała m.in. : Dochód będzie zagrożony w momencie, kiedy nie 

zrealizujemy części wydatkowej.  

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Czy umowy podpisane z Marszałkiem są 

na refundacje czy na dotacje? 

Dyrektor p. Agata Król powiedziała m.in. : Umowy podpisane z Marszałkiem są w części 

refundacyjne, w części zaliczkowe. 

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Czy czytała Pani pismo Pani Prezydent, 

która jednoznacznie mówiła, żeby wszystkie umowy były na dotacje. 
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Dyrektor p. Agata Król powiedziała m.in. : Tak. Jednak wymogi Marszałkowa i wszystkich 

innych instytucji, które finansują nasze zadania inwestycyjne są takie, że 10 % ostatniej 

płatności jest refundowana. Stąd nie mieliśmy na to wpływu, żeby zmienić warunki. 

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Mówię o całych umowach. Czy któraś  

z tych umów jest na refundację? 

Dyrektor p. Agata Król powiedziała m.in. : Czytałam to pismo. Niejednokrotnie 

rozmawialiśmy na ten temat. 

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Rozmawialiśmy, bo nie stosujecie się do 

pisma Pani Prezydent i podpisujecie umowy niezgodnie z deklaracją Pani Prezydent. 

Dyrektor p. Agata Król powiedziała m.in. : Pani Prezydent otrzymała odpowiedź w tym 

zakresie i ma świadomość, że tam gdzie jest to możliwe i sposób rozliczenia tych projektów 

umożliwia nam otrzymanie zaliczki, tam oczywiście zaliczkujemy.  

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Chodzi przede wszystkim o to, że my  

w takiej konfiguracji musimy brać kredyt, żeby najpierw zrobić, a później dopiero otrzymać 

zwrot. Podraża to niestety koszty inwestycji i jednocześnie daje wam możliwość swobodnego 

rozliczania z Panem Marszałkiem. Niestety Rada Miejska musi na takie operacje zaciągać 

kredyt. To jest jakieś nieporozumienie, bo po co nam o 30 % droższa inwestycja.  

Dyrektor p. Agata Król powiedziała m.in. : Specyfika tych projektów nie pozwala  

na zaliczkowanie ich w pełni, gdyż rozliczenie wniosku o płatność trwa zbyt długo. Mamy  

60 dni na rozliczanie zaliczki. Natomiast o kolejną zaliczkę i tak nie moglibyśmy wnioskować, 

bo mamy nie rozliczone poprzednie wnioski o płatność. 

Radny p. Władysław Skwarka powiedział m.in. : Panie Przewodniczący, czy Pan wie,  

że każde 100 mln zł pożyczone na 10 lat to jest do oddania 130 mln zł, czyli 30 % do oddania. 

W EBI jest to 24 % i pieniądze są znaczone. Po prostu dbam o oszczędność. My wydajemy 

środki na tej zasadzie, żeby komuś było wygodnie rozliczać projekty.  

 

 

 Łódzki Ośrodek Geodezji 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Łódzkiego Ośrodka Geodezji 

przedstawił dyrektor p. Jan Schnerch – załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 
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Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Jak Pan obserwuje wnioski 

pochodzące od inwestorów, którzy budują różnego rodzaju naniesienia? Jak to wygląda  

w ostatnich trzech miesiącach? 

Dyrektor p. Jan Schnerch powiedział m.in. : Ewidentnie to siada. Widać to po wpływach, 

gdzie już w październiku było mniej. W tym roku była 3 % nadwyżka dochodów, ale ostatni 

miesiąc był ledwo ledwo w tym średniorocznym planie. Widać to po pracach geodezyjnych, 

gdzie nie widać raczej wzrostu. Minimalnie ruszyły się przygotowania do nowych obiektów, 

czyli pobieranie map do ustaleń warunków zasilania, warunków zabudowy, do wypisów  

z planu. Niestety ślady recesji są bardzo widoczne w budownictwie.    

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Jest to zła informacja dla 

Miasta i gospodarki, bo to oznacza, że mamy początek recesji, mamy spowolnienie 

gospodarcze. 

 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej przedstawił dyrektor p. Andrzej Kaczorowski – załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 

 Pogotowie Opiekuńcze nr 1 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Pogotowia Opiekuńczego nr 1 

przedstawił dyrektor p. Konrad Kurczewski – załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 

 Powiatowy Urząd Pracy 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Powiatowego Urzędu Pracy 

przedstawił dyrektor p. Krzysztof Barański – załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
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Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Chciałem zapytać o kwotę 

1 mln 620 tys. zł i pracę sezonową cudzoziemców. Jak to wygląda w liczbach? 

Dyrektor p. Krzysztof Barański powiedział m.in. : Łódź jako Miasto przez ostatnie 4 lata  

z poziomu czwartej aglomeracji w Polsce za Warszawą, Wrocławiem i Poznaniem ulokowała 

się w 2021 roku na fotelu lidera. Zarejestrowano w Łodzi przeszło 120 tysięcy oświadczeń  

o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcy. To była najwyższa wartość w Polsce. Od 24 lutego 

br. na skutek wybuchu wojny w Ukrainie i spec- ustawa, czyli prawo wojenne, które dopuściło 

do rynku pracy na terenie Polski obywateli Ukrainy bez wymogów formalnych, nie pobierano 

od nich opłat. Te gwarancje opiewają na 18 miesięcy licząc od lutego. Zakładamy,  

że w okolicach sierpnia 2023 roku te opłaty, które na dzisiaj nie wynoszą już 30 zł a 100 zł 

zaczną się pojawiać. Aktualnie takie wpływy również się pojawiają, pomimo tego,  

że dopuszczenie do rynku pracy jest bez ograniczeń i bez opłat. Natomiast firmy, które zajmują 

się obsługą i obywatele Ukrainy chcą mieć taki dokument potwierdzający dostęp do rynku 

pracy. Wpływy sa planowane bardzo ostrożnie, będziemy obserwowały zmianę prawa.  

Jeżeli te 18 miesięcy pozostanie ze spec-ustawy to zakładamy, że od sierpnia przyszłego roku 

te wpływy w znacznej wysokości zaczną się pojawiać.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Być może obywatele 

Ukrainy potrzebują dokument, żeby się zabezpieczyć, że w przyszłości też będą mogli 

pracować.    

Dyrektor p. Krzysztof Barański powiedział m.in. : Ten dokument daje gwarancje Ukraińcom, 

że są w Polsce legalnie i mogą pracować legalnie.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Ile jest cudzoziemców, 

którzy pracują w Łodzi? 

Dyrektor p. Krzysztof Barański powiedział m.in. : Każdy pracodawca ma obowiązek 

zawiadomić Urząd Pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy, który wjechał do Polski  

po 24 lutego. Takich osób jest w Łodzi około 16 tysięcy. W Urzędzie Pracy jest 

zarejestrowanych na stałe około 600 osób. Natomiast, ilu naprawdę pracuje, to takimi 

informacjami dysponują najpewniej Urzędy Skarbowe. Można jednak wyszacować,  

że na pewno kilkadziesiąt tysięcy osób pracuje w Łodzi legalnie.   

 

 Straż Miejska 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Straży Miejskiej przedstawił 

komendant p. Patryk Polit – załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 
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Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Jak wyglądają na dzisiaj 

wpływy z mandatów? 

Komendant p. Patryk Polit powiedział m.in. : Z planu opiewającego na kwotę  

3 mln 100 tys. zł na tę chwilę mamy zrealizowane 2 mln 531 tys. 40 zł. Wpływ na to miało  

w dużej mierze zajęcie Straży Miejskiej w Łodzi decyzją Wojewody przez pierwsze dwa 

miesiące tego roku. Myślę, że budżet byłby zrealizowany gdyby nie te okoliczności.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Wolałbym, żeby ten 

kawałek budżetu nie był kompletnie zrealizowany. Jeśliby tych mandatów i grzywien nie było, 

to oznacza, że mieszkańcy czy też osoby przebywające w Łodzi nie popełniają żadnych 

wykroczeń. Życzylibyśmy sobie, żeby patrole nas tylko kosztowały, a tych dochodów było 

zdecydowanie mniej. Nie byłoby wtedy jakiegoś wandalizmu, różnych innych problemów np. 

z parkowaniem.  

Komendant p. Patryk Polit powiedział m.in. : Jest to jedynie część naszej działalności, 

ponieważ pozostają jeszcze poza karne środki oddziaływania wychowawczego, które 

stosujemy wobec sprawców wykroczeń.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Myślę, że Pan Komendant 

jest jedną z niewielu osób, która cieszyłaby się z niezrealizowania budżetu w tym zakresie,  

bo to by oznaczało, że żyjemy w coraz spokojniejszym Mieście.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski powiedział m.in. : Rozumiem, że stawki mandatów 

drogowych wzrosły? 

Komendant p. Patryk Polit powiedział m.in. : Tak. 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski powiedział m.in. : Oczywiście cieszyłbym się, gdyby 

kiedyś budżet nie był zrealizowany, ale biorąc pod uwagę co dzieje się z parkowaniem w Łodzi 

to akurat w 2022 i 2023 roku bardzo bym się cieszył, żeby był on jednak zrealizowany. 

Spodziewałbym się raczej nad wykonania biorąc pod uwagę to jak się w Łodzi parkuje. 

Uważam, że udział mieszkańców nie jest proporcjonalny, jeśli chodzi o zastawianie niektórych 

stref w Mieście, a Straży Miejskiej tam czasami nie widać. Pieniądze leżą na tych parkingach. 

Czy mógłbym prosić o nasilenie działań patrolowych. W niektórych miejscach już nie da się 

przejść.  

Komendant p. Patryk Polit powiedział m.in. : Ilość sił zaangażowanych do realizacji zadań 

wynika tak naprawdę z naszej etatyzacji. Dobór środka oddziaływania wychowawczego, który 

ma wdrożyć sprawcę do poszanowania prawa też pozostaje zawsze w gestii funkcjonariusza, 

bo tak stanowi prawo. Nie spodziewam się, żeby w świetle obecnej inflacji i ogólnie dostępnej 
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drożyzny moi ludzie stali się katami dla społeczeństwa, które często nie ma już środków 

finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Egzekwujemy to prawo, staramy się być 

na ulicach, staramy się być widoczni. Jednocześnie proszę pamiętać o tym, że migracja 

funkcjonariuszy w straży jak i w policji do innych obszarów jest na bardzo wysokim poziomie 

i nie ma zbyt wielu chętnych do tej pracy. Teraz mogę tylko obiecać, że na pewno będziemy 

wzmagać te wysiłki, ale nie jestem w stanie obiecać cudów, bo nie mam takich mocy 

przerobowych.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski powiedział m.in. : Nie wydaje mi się, żeby 

oczekiwaniem cudu było to, że w Łodzi zacznie się przestrzegać prawa dotyczącego 

parkowania, czy w zakresie przejść dla pieszych. Nie interesuje mnie sytuacja majątkowa 

kogoś, kto zagraża śmiercią innym uczestnikom ruchu. Nie jest to argument, że ktoś jest biedny 

i zaparkował w tym miejscu.  

Komendant p. Patryk Polit powiedział m.in. : Stąd się biorą przepisy, że najczęściej 

pogwałcenia porządku publicznego stanowią jakiegoś rodzaju zagrożenia. Oczywiście 

działamy w ramach prawa, w ramach posiadanych sił i środków. Proszę mi wierzyć, że wpływy 

z wykroczeń drogowych w ogólnej puli stanowią olbrzymią kwotę.   

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski powiedział m.in. : Mam prośbę, żeby spróbował Pan 

wyliczyć Panu Skarbnikowi, ile taki jeden dodatkowy patrol przyniesie dochodu dla Miasta. 

Myślę, że wtedy rozmowa na temat zwiększenia etatyzacji będzie znacznie łatwiejsza.  

Coś z tym trzeba zrobić, bo niektóre miejsca po pandemii zostały bezczelnie zawłaszczone 

przez parkujących, bo nikt się tam nie spodziewa Straży Miejskiej. Jest wiele miejsc w Łodzi, 

w których można zaparkować w taki sposób, żeby osoba niepełnosprawna lub kobieta  

z wózkiem miały szansę przejścia. Wiemy, że w tej chwili nie ma tego i piesi muszą chodzić 

albo po jezdni albo w ogóle nie mają jak przejść.  

Komendant p. Patryk Polit powiedział m.in. : Zgadzam się z Panem radnym i dziękuję za tę 

ostatnią uwagę. 

Radna p. Marta Grzeszczyk powiedziała m.in. : Czy w ramach dochodów zaplanowanych 

przez Straż Miejską i tych rozbić, wtedy kiedy już nie zadziała prośba, groźba i pouczenie, czyli 

w ramach mandatów, jest to jakoś rozdzielone na mandaty za utrzymanie czystości i te mandaty 

dla osób, które zostały przyłapane na paleniu w piecach śmieciami? 

Komendant p. Patryk Polit powiedział m.in. : Nie mam w tej chwili tych wyliczeń.  

One są zawsze publikowane w naszym rocznym sprawozdaniu.    

Radna p. Marta Grzeszczyk powiedziała m.in. : Rozumiem podejście Pana Komendanta  

i wyrozumiałość, ale wydaje mi się, że w wielu przypadkach nieuchronność kary jest niestety 
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najlepszą nauczką dla tych, którzy łamią przepisy i nie stosują się do zaleceń. Jak patrzę  

na ilość śmieci, jaka pozostaje po zimie często na terenach, które należą do osób prywatnych, 

ale także na kominy, to wygląda to dramatycznie. Chciałabym zapytać, czy Straż Miejska 

przeprowadza dronami regularnie badania jakości powietrza? 

Komendant p. Patryk Polit powiedział m.in. : Kontrole przeprowadzane są zarówno 

interwencyjnie jak i w ramach regularnych kontroli. Sprawdzamy czym mieszkańcy palą  

w piecach. Mamy również wynajętą firmę, która dokonuje na nasze zlecenie takich analiz. 

Natomiast na samym dole tego łańcucha jest zawsze funkcjonariusz, który fizycznie musi 

sprawdzić, co jest spalane w piecu, czy jest to materiał niedozwolony i usankcjonować takiego 

sprawcę wykroczenia w ramach przewidzianych przez prawo.  

Radna p. Marta Grzeszczyk powiedziała m.in. : Czy to jest tak, że jak dron podleci  

i wywącha, że w piecu są spalane niedozwolone rzeczy i są jakieś duże przekroczenia, to na 

podstawie tego co jest zbadane z tego komina nie można ustalić, musi jeszcze tam ktoś pójść, 

sprawdzić i znaleźć w piecu plastik? 

Komendant p. Patryk Polit powiedział m.in. : Tak. Jeśli wiedzielibyśmy niemalże  

ze stuprocentową pewnością, że doszło do spalenia plastiku, ale nie znajdziemy takich śladów, 

oczywiście możemy skierować sprawę o ukaranie takiego sprawcy do sądu, posiłkując się 

materiałem dowodowym pozyskanym w trakcie analizy powietrza.  

Radna p. Marta Grzeszczyk powiedziała m.in. : Czy miał miejsce kiedyś taki przypadek? 

Komendant p. Patryk Polit powiedział m.in. : Mogę to zweryfikować i przekazać odpowiedź. 

Dodam, że dron pełni fantastyczną funkcję psychologiczną, bo w taki przypadku, kiedy mamy 

już te pomiary, nikt nie kwestionuje swojej winy. 

Radna p. Marta Grzeszczyk powiedziała m.in. : Proszę o przekazanie do Komisji informacji, 

ile w zeszłym roku Straż Miejska przeprowadziła kontroli jakości powietrza przy pomocy drona 

i ile nas to kosztowało oraz jednocześnie, jakie były dochody z tego tytułu.  

Komendant p. Patryk Polit powiedział m.in. : Nie będę mógł odpowiedzieć na to pytanie, 

ponieważ nie prowadzimy tak drobiazgowej statystyki. Mogę jedynie posiłkować się danymi 

zamieszczonymi w sprawozdaniu rocznego z działalności Straży Miejskiej.  

Radna p. Marta Grzeszczyk powiedziała m.in. : Rozumiem, że wszystkim jest bardzo ciężko, 

ale jak jeszcze do tego dołożymy zawalone śmieciami ulice, nieruchomości i chodniki oraz 

palenie śmieciami w piecach to jeszcze gorzej. Mam nadzieję, że przy wydatkach dyrektor 

Departamentu Ekologii i Klimatu powie, iż w przyszłym roku wprowadzamy program 

odbudowy dla mieszkańców, żeby nie musieli palić śmieciami i było ich stać na normalne 

paliwo opałowe.   
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Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Myślę, że nie mamy dzisiaj 

jeszcze tak dużego problemu, że odpady są spalane w przydomowych piecach w nadmiarowej 

ilości, w porównaniu z latami poprzednimi. Ten poziom się utrzymuje, Ci co kiedyś palili, dalej 

palą jak nie zostali złapani przez Straż Miejską. Tutaj chciałbym zaapelować do Pana 

Komendanta, żeby z tym walczyć, bo to jest bardzo ważne dla nas wszystkich, żebyśmy 

oddychali zdrowym powietrzem. Warto również wszystkimi dostępnymi siłami powalczyć  

z kierowcami, którzy stoją na skrzyżowaniach i powodują zagrożenie dla innych uczestników 

ruchu i pieszych. Myślę, że w takim miejscach obecność Straży przydałaby się w pierwszej 

kolejności.  

 

 

 Wydział Dysponowania Mieniem 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Wydziału Dysponowania 

Mieniem przedstawił dyrektor p. Adam Komorowski – załącznik nr 18 do niniejszego 

protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski powiedział m.in. : Jest ustawa, która ma przyspieszyć 

przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Jak Wydział się do tego odnosi  

w zakresie dochodów? Czy to będą dochody Wydziału Dysponowania Mieniem, czy innego 

wydziału? Czy w związku z tym u was te dochody z użytkowania spadną jeszcze w tym roku, 

czy też nie?  

Dyrektor p. Adam Komorowski powiedział m.in. : Obserwujemy te zapowiedzi i staramy się 

uzyskać jak najwięcej informacji. Jeżeli opieralibyśmy się na tych informacjach, które są 

dostępne to może się zwiększyć dochód Wydziału Zbywania i Nabywania z tytułu 

przekształcenia, a w Wydziale Dysponowania Mieniem powinien się wtedy zmniejszyć. 

Natomiast, jeśli te warunki, które tam się pojawią, niewiele będą się różnić od tego co jest  

w tej chwili w trybie dobrowolnym cywilnym, tam są różnego rodzaju opcje, że będzie można 

skorzystać na 25 % wartości nieruchomości, ale przy przekształceniu z użyciem pomocy de 

minimis to w tej chwili jest na poziomie 30 % jeśli ktoś chce skorzystać. Wtedy użytkownik 

wieczysty będzie miał rok czasu na to by się zdeklarować, czy chce skorzystać z tego trybu czy 

nie. Ta różnica będzie polegała na tym, że w tej chwili jeżeli ktoś z takim wnioskiem występuje 

to gmina może się zgodzić, bądź nie. Z ustawy wynika, że będzie musiała się zgodzić. 

Natomiast, jeśli chodzi o rozwiązania finansowe to w tej chwili one nie są na jeszcze na tyle 
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zaprezentowane, że trudno to wyszacować przy jakimś ekstra korzystnym dla użytkowników 

wieczystych. Wtedy w Wydziale Dysponowania Mieniem w perspektywie 2024 roku wpływ 

za użytkowanie wieczyste może być mniejszy, natomiast w Wydziale Zbywania większy. 

Większość opłat za użytkowanie wieczyste jest płatne do marca, więc dochód, który 

zaplanowaliśmy jest do osiągnięcia.   

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski powiedział m.in. : Czy duże były podwyżki opłat? 

Dyrektor p. Adam Komorowski powiedział m.in. : Nie podnosimy kwot za użytkowanie 

hurtowo i dla wszystkich użytkowników. To się dzieje stopniowo. Po pierwsze są zapisy 

ustawowe, które mówią, że nie możemy tego robić częściej niż co trzy lata. Też należy dodać, 

że nasza kalkulacja jest taka, iż w danym obszarze wydaje nam się, że ta opłata powinna być 

zwiększona, a później mamy wycenę biegłego, który pokazuje, że w zasadzie tej różnicy nie 

ma. Tam gdzie mamy tę różnicę to proces wygląda w ten sposób, że na ogół ci użytkownicy 

wieczyści się odwołują i to co zrobimy teraz, zafunkcjonuje za rok. Jest to kilkaset spraw  

w ciągu roku. Wzrost będzie od 1,5 mln zł do 2 mln zł. W zasadzie to trochę pokrywa ten ubytek 

użytkowania wieczystego, które się przekształca w trybie cywilnym.  

 

 

 Wydział Edukacji  

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Wydziału Edukacji przedstawił  

z-ca dyrektora p. Radosław Gwadera – załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 

 Wydział Finansowy  

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Wydziału Finansowego 

przedstawił dyrektor p. Michał Łyczek – załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Mam pytanie o 626 tys. zł, 

jeśli chodzi o odsetki od wpłat za zagospodarowanie odpadów. Czy to są odsetki od tych 

pieniędzy, które mamy gdzieś tam na koncie, które nie zostały wydatkowane? 

Dyrektor p. Michał Łyczek powiedział m.in. : To są odsetki od zaległości, które powstają. 

http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=9
http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=2
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Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Jak to wygląda z tymi 

zaległościami i wpłatami za te opłaty? 

Dyrektor p. Michał Łyczek powiedział m.in. : Staramy się teraz prowadzić windykację  

na bieżąco. Wydaje mi się, że ta pozycja odpowiada poziomowi tegorocznemu.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Czy te zaległości dotyczą 

jakiś dużych podmiotów np. spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, czy może indywidualnych 

mieszkańców? 

Dyrektor p. Michał Łyczek powiedział m.in. : Dotyczy to wszystkich podmiotów.  

 

 

 Wydział Gospodarki Komunalnej  

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Wydziału Gospodarki 

Komunalnej przedstawiła dyrektor p. Ewa Jasińska – załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 

 Wydział Księgowości 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Wydziału Księgowości przedstawił 

z-ca dyrektora p. Krzysztof Malecha – załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 

 Wydział Kultury  

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Wydziału Kultury przedstawił  

p.o. z-cy dyrektora p. Marcin Derengowski – załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=81
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 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa przedstawił dyrektor p. Michał Baryła – załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Chciałbym zapytać  

o opłaty za korzystanie ze środowiska, jeśli chodzi o środki przekazywanie z Urzędu 

Marszałkowskiego. Jak to wygląda? 

Dyrektor p. Michał Baryła powiedział m.in. : Zwiększają się tylko dochody w zakresie opłat 

za usuwanie drzew. Natomiast w przypadku Marszałka tamte kwoty spadają. Przeciętnie rok 

do roku jest to mniej więcej 700 tys. zł na gminę i 300 tys. zł na powiat. Teraz do  

31 października mamy przekazane przez Urząd Marszałkowski 744 tys. zł na gminę  

i 377 tys. zł na powiat.  

 

 

 Wydział Organizacyjno – Administracyjny 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Wydziału Organizacyjno – 

Administracyjnego przedstawił z-ca dyrektora p. Witold Fontner – załącznik nr 25  

do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Czy związków 

małżeńskich zawieranych poza Urzędem Stanu Cywilnego jest coraz więcej, czy mniej? 

Z-ca dyrektora p. Witold Fontner powiedział m.in. : Sukcesywnie z roku na rok jest coraz 

więcej.  

 

 

 MOSiR 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania MOSiR przedstawiła  

z-ca dyrektora p. Iwona Safjanowska – załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
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 Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Komunikacji przedstawił z-ca dyrektora p. Paweł Kucharski – załącznik nr 27  

do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Jak wygląda teraz spadek 

liczby rejestracji pojazdów, w związku z tym, że nie trzeba przerejestrowywać tablic? 

Z-ca dyrektora p. Paweł Kucharski powiedział m.in. : Spadek jest niewielki. Oprócz tego 

mamy ogromną ilość zawiadomień o zbyciu i nabyciu pojazdu, których wpływa około  

300 dziennie.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Czy to oznacza, że więcej 

osób kupuje teraz samochody niż wcześniej? 

Z-ca dyrektora p. Paweł Kucharski powiedział m.in. : Jest delikatny spadek rejestracji, 

szczególnie pojazdów używanych. Wiąże się to pewnie z inflacją, brakiem pieniędzy. 

Natomiast rejestruje się dużo pojazdów nowych.  

 

 

 Wydział Techniczno – Gospodarczy 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Wydziału Techniczno – 

Gospodarczego przedstawił dyrektor p. Romuald Stachaczyk – załącznik nr 28  

do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 

 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Wydziału Zbywania i Nabywania 

Nieruchomości przedstawił dyrektor p. Marek Jóźwiak – załącznik nr 29 do niniejszego 

protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Faktycznie wszyscy 

martwimy się recesją, spowolnieniem gospodarczym. Zobaczymy jak to będzie głębokie. 
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Miejmy nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. Życzę powodzenia w sprzedaży miejskich 

nieruchomości, żeby udało się zrealizować te zamierzenia, bo to też nie jest pewne, że nie 

będzie jakiegoś tąpnięcia i przyjdzie Pan do nas i powie, że zrealizował np. w 30 % bo nikt nic 

nie chciał kupować. Życzę, żeby czarne scenariusze się nie spełniły.   

 

 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Wydziału Zdrowia i Spraw 

Społecznych przedstawił dyrektor p. Szymon Kostrzewski – załącznik nr 30 do niniejszego 

protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 

 Zarząd Dróg i Transportu  

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Zarządu Dróg i Transportu 

przedstawiła dyrektor p. Ewa Katarzyna Puczyńska – załącznik nr 31 do niniejszego 

protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 

 Zarząd Gospodarowania Odpadami 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Zarządu Gospodarowania 

Odpadami  przedstawiła dyrektor p. Małgorzata Stępniak – załącznik nr 32 do niniejszego 

protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : W jakiej cenie jest teraz 

kompost? 

Dyrektor p. Małgorzata Stępniak powiedziała m.in. : Kosztuje około 7-8 zł. 

 

http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=27
http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=27
http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=27
http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=27
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 Zarząd Zieleni Miejskiej 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Zarządu Zieleni Miejskiej 

przedstawił p.o. dyrektora p. Marek Rząsowski – załącznik nr 33 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 

 Zarząd Lokali Miejskich 

Informacje o planowanych dochodach w zakresie działania Zarządu Lokali Miejskich 

przedstawiła p.o. dyrektora p. Małgorzata Szpakowska - Korkiewicz – załącznik nr 34  

do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poinformował, że kolejne posiedzenia odbędą 

się 23 i 29 listopada i wtedy będą omawiane wydatki.  

 

 

Ad. pkt. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

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

zestawienie przedstawiające wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta  

za 10 m-cy 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     

http://intra2/ks_telef/index.php?poz=wydruk_oddzialy&kol=1&id=10060

