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DPr-BRM-II.0012.3.17.2022 

Protokół nr 75/XI/2022 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

    Rady Miejskiej w Łodzi 

      z dnia 29 listopada 2022 r.  

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  15 radnych 

obecnych   -  14 radnych 

nieobecnych   -  1 radny  

oraz zaproszeni goście. 

 

Listy obecności stanowią załączniki 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 – wydatki (część II). 

 Wydział ds. Zarządzania Projektami  

 Wydział Dysponowania Mieniem  

 Wydział Edukacji  

 Wydział Finansowy  

 Wydział Gospodarki Komunalnej  

 Wydział Informatyki  

 Wydział Księgowości  

 Wydział Kształtowania Środowiska  

 Wydział Kultury  

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
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 Wydział Organizacyjno-Administracyjny  

 Wydział Sportu  

 Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji  

 Wydział Techniczno-Gospodarczy  

 Wydział Urbanistyki i Architektury  

 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami  

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  

 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 i przyjęte ustalenia: 

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. 

 

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 – wydatki (część II). 

 Wydział ds. Zarządzania Projektami 

 Wydział Dysponowania Mieniem 
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 Wydział Edukacji 

 Wydział Finansowy 

 Wydział Gospodarki Komunalnej  

 Wydział Informatyki 

 Wydział Księgowości 

 Wydział Kształtowania Środowiska 

 Wydział Kultury 

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 

 Wydział Sportu 

 Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 

 Wydział Techniczno-Gospodarczy  

 Wydział Urbanistyki i Architektury 

 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

 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 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poprosił poszczególne wydziały  

o prezentację wydatków, a radnych o pytania. 

 

 Wydział Gospodarki Komunalnej 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Gospodarki 

Komunalnej przedstawiła dyrektor p. Ewa Jasińska – załącznik nr 5 do niniejszego 

protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 
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Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „chciałbym zapytać o wydatki związane  

z utrzymaniem czystości, na co zaplanowano kwotę 75 mln zł.  Jaka kwota była w zeszłym 

roku? 

Dyrektor p. Ewa Jasińska: „Po zmianach będzie ponad 50 mln zł.”  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski. : „pytam o to, bo uważam, że w Łodzi jest bardzo 

brudno, zarówno w centrum jak i na obrzeżach. Teren strefy parkowania są niesprzątane przez 

Państwa latami. Polecam ulice Sporną i Pankiewicza, Kościuszki w sąsiedztwie MPU, 

Szterlinga, Kamińskiego  i wiele innych. Wiem, że samochody tam stoją o ciężko jest tam 

posprzątać, ale trzeba to tak zorganizować, żeby to zrobić. Chciałbym zapytać, czy w końcu 

wystarczy środków, żeby posprzątać? Zapisano, że jest to sprzątanie przy krawężnikach, 

sprzątanie strefy parkowania. Rozumiem, że sprzątanie jest po Państwa stronie a nie 

prowadzącego strefę parkowania i pobierającego opłaty. Wydaje mi się, że liście leżące cały 

rok pod parkującymi samochodami są trochę przesada. Mogę przygotować całą listę ulic, które 

codziennie przemierzam. Rozumiem, że kwota 75 mln zł jest przeznaczona na to, żeby to 

dobrze wyglądało. Czy jest na to szansa?” 

Dyrektor p. Ewa Jasińska: „w tej chwili jesteśmy w trakcie nowych przetargów. Stare 

przetargi były skonstruowane trochę inaczej. Doszło nam znacznie więcej terenów. Bądźmy 

dobrej myśli.” 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „nie udało się tego zrobić przez kilka lat. Pani dyrektor 

ktoś musi tych firm pilnować i  to jest po Pani stronie oraz straży Miejskiej. Kwota 75 mln zł 

to nie jest mało.” 

Dyrektor p. Ewa Jasińska. : „zgadzam się z Panem radnym. Biorąc pod uwagę, że pracownicy 

do tej pory mieli bardzo niską stawkę, a teraz minimalna znacznie wzrosła, to jest jeden ze 

skutków tego co się dzieje. Poza tym wzrosły ceny paliwa. Firmy nie chcę robić za takie 

pieniądze, za które robiły.”  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „ja bym chciał, żeby te firmy robiły. Nie mam 

problemu z tym, że za dużo na to wydajemy, tylko z tym, że jest brudno. W innych miastach 

Polski tj. Warszawa, Wrocław, Gdańsk czy Poznań nie jest aż tak brudno. Chciałbym zapytać 

jeszcze o inwestycje w placówkach oświatowych, na co czekamy WFOŚ. Na czym będą one 

polegały, czy to chodzi o montaż paneli fotowoltaicznych?”  

Dyrektor p. Ewa Jasińska. : „tak, chodzi o założenie paneli na budynkach wybranych szkół.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski powiedział m.in. : Rozumiem, że jest to niewielka 

grupa szkół.” 
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Dyrektor p. Ewa Jasińska: „Rada Miejska wyraziła zgodę na wydatkowanie w tym roku 

kwoty 10 mln zł i tam trwają postępowania. Na razie nie mamy zawartych żadnych umów,  

bo jesteśmy w trakcie wyboru firm. W związku z tym na razie nie znalazło się to w budżecie. 

W budżecie znalazło się tylko to, co złożyliśmy.” 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski. : „rozumiem, że jak będą umowy i znajdą się firmy, 

to te 10 mln zł wróci do budżetu.”  

Dyrektor p. Ewa Jasińska : „tak.” 

Radny p. Władysław Skwarka: „czy wydatki bieżące, jak byśmy inaczej je nazwali, można 

byłoby przerzucić do wydatków majątkowych.” 

Dyrektor p. Ewa Jasińska: „nie. My i tak już zmniejszyliśmy wydatki bieżące,  

bo w majątkowych zakup koszy.” 

Radny p. Władysław Skwarka: „nie chodzi mi o zmniejszenie, tylko przerzucenie  

do majątkowych, a nazywając je inaczej.” 

Dyrektor p. Ewa Jasińska: „zakupiliśmy kosze do selektywnej zbiórki, do czego zobowiązuje 

ustawa. Kosze te zostały przerzucone z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.” 

Radny p. Władysław Skwarka: „szukam jeszcze innych pozycji, które można byłoby tak 

zrobić. Proszę się zastanowić, czy czegoś nie można byłoby inaczej nazwać, żeby je wsadzić 

na wydatki majątkowe.”  

Dyrektor p. Ewa Jasińska : „spróbujemy.” 

 

 Wydział Dysponowania Mieniem 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Dysponowania 

Mieniem przedstawił dyrektor p. Adam Komorowski – załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 Wydział Edukacji 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Edukacji przedstawił  

z-ca dyrektora p. Radosław Gwadera – załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „jaka jest różnica pomiędzy subwencją oświatową  

a wydatkami z niej pokrywanymi przez Miasto?” 
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Z-ca dyrektora p. Radosław Gwadera: „jeśli chodzi o subwencje oświatową, to w tym roku 

na dzień 18 listopada wysokość tej subwencji wynosiła nie co ponad 810 mln zł. Projekt 

budżetu na przyszły rok przewiduje kwotę niewiele ponad 919 mln zł. Natomiast, jeśli chodzi 

o wydatki subwencjonowane, to w tym roku winny one zamknąć się kwotą  

1 mld 105 mln zł. Tak naprawdę subwencja nie pokrywa w całości wydatków 

subwencjonowanych, tylko w ok. 75 %.” 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „to jest chyba lepiej niż w zeszłym roku, biorąc pod 

uwagę udział procentowy.”  

Z-ca dyrektora p. Radosław Gwadera: „te proporcje są mniej więcej zachowane na 

podobnym poziomie. Dynamika wzrostu wydatków na pewno będzie wyższa  

w przyszłym roku. Zobaczymy jak w tym zakresie planowana subwencja w wysokości  

919 mln zł pokryje wydatki. Generalnie na przestrzeni kilku ostatnich lat nie ma jakiegoś 

znaczącego wzrostu subwencji w stosunku do wydatków subwencjonowanych.”  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „czy ta subwencja wystarczy na pokrycie pensji 

nauczycieli, czy tez nie?” 

Z-ca dyrektora p. Radosław Gwadera: „jeśli chodzi o wynagrodzenia  

i składki, to w ramach budżetu, który jest uchwalony i zmian na koniec sierpnia, to pokryje  

w 73 %.” 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „czy są przyszykowane jakieś pieniądze na 

dostosowanie budynków szkół i sieci szkół do zwiększonej ilości uczniów szkół średnich?” 

Z-ca dyrektora p. Radosław Gwadera: „jeśli chodzi o kwestię przyszłorocznych naborów,  

to mamy świadomość zwiększonej liczby uczniów. Tutaj szukamy takich rozwiązań, które 

pozwolą nam przyjąć tą zwiększoną liczbę uczniów w szkołach średnich. Będzie to wiązało się 

z otwieraniem dodatkowych oddziałów, ewentualnie drugiej lokalizacji prowadzenia zajęć.  

W chwili obecnej takie środki finansowe w części mamy zabezpieczone. Liczymy tutaj również 

na wsparcie ze strony rządowej. Pracujemy nad nową organizacją pracy szkół na przyszły rok. 

Chcemy zapewnić wszystkim dzieciom miejsca w szkołach.”  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „co znaczy, nowa organizacja pracy szkół  

w przyszłych latach, czy popołudniowo, dwuzmianowo, czy raczej chodzi o coś innego?”  

Z-ca dyrektora p. Radosław Gwadera : „nie planujemy dwuzmianowej pracy szkół. Może 

się zdarzyć się tak, że będzie wydłużona praca szkół, ale nie będzie miała charakteru 

dwuzmianowego. Może się zdarzyć, ze zajęcia będą się kończyły później. Teraz jest jeszcze za 

wcześnie, żeby mówić o konkretach, ponieważ te kwestie nie zostały jeszcze ostatecznie 

doprecyzowane.”   
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 Wydział Finansowy 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Finansowego 

przedstawił dyrektor p. Michał Łyczek – załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 Wydział Informatyki 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Informatyki 

przedstawiła dyrektor p. Anna Wierzbicka – załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Radna p. Marta Grzeszczyk : „ile wydajemy rocznie na tonery i papier do drukowania 

dokumentów w UMŁ?” 

Dyrektor p. Anna Wierzbicka poprosiła o możliwość przekazania takiej informacji na piśmie. 

Radna p. Marta Grzeszczyk: „zakładam, że pewnie ta ilość zużywanego papieru i tonerów 

spada z roku na rok.”  

Dyrektor p. Anna Wierzbicka: „w tym roku rozpoczęliśmy akcję związaną z wydrukiem 

centralnym. Udało nam się w niektórych miejscach wprowadzić ten wydruk centralny, który 

powoduje zmniejszenie kosztów drukowania. Chcemy tę akcję kontynuować, chcieliśmy do tej 

akcji zakupić specjalne drukarki, które mają taką funkcjonalność. Niestety jednak na rynku 

informatycznym źle się dzieje i mało, że ceny rosną to jeszcze przerwany jest tzw. łańcuch 

dostaw i okazało się, iż tych drukarek nie kupimy bo ich nie ma. Mam nadzieję, że przyszły rok 

będzie lepszy w tej kwestii. Jeśli uda nam się wygospodarować drukarki, to na pewno dążymy 

do tego, żeby zmniejszyć ilość drukarek i ilość drukowania w UMŁ. Prześlę Pani radnej 

wszelkie niezbędne dane, jak zbierzemy informacje z różnych działów.” 

 

 Wydział Księgowości 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Księgowości przedstawił 

z-ca dyrektora p. Krzysztof Malecha – załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 Wydział ds. Zarządzania Projektami 
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Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału ds. Zarządzania 

Projektami przedstawiła z-ca dyrektora p. Katarzyna Kowalska – załącznik nr 11 do 

niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 Wydział Kształtowania Środowiska 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Kształtowania 

Środowiska przedstawiła dyrektor p. Anna Wierzbicka – załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 Wydział Kultury 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Kultury przedstawił  

z-ca dyrektora p. Marcin Derengowski – załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa przedstawił dyrektor p. Michał Baryła – załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „zaciekawiła mnie jedna pozycja – wydatki 

związane z rejestracją jednostek pływających o długości do 24 metrów. Rozumiem, że Pan 

dyrektor rejestruje jachty, które posiadają łodzianie. Są to niewielkie wydatki, bo 2 tys. zł .  

Jak to wygląda, ile rejestruje się jachtów w ciągu roku?”  

Dyrektor p. Michał Baryła: „takiej konkretnej liczby w tym momencie nie powiem. 

Natomiast powstał system ministerialny, który nazywa się „Reja”. Umożliwia on tak naprawdę 

w Polsce zarejestrowanie jednostki w dowolnie wybranym starostwie. U nas np. rejestrujemy 

dużo jednostek z Hiszpanii. Wynika to z takiego faktu, że opłata w Polsce wynosząca 80 zł jest 

znacząco niższa od tej, która jest na zachodzie Europy i część pośredników korzysta z tego  

i załatwia te sprawy rejestrując jachty tutaj w ramach Unii Europejskiej poprzez chociażby 

naszą Łódź.”   
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Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „czyli rejestrujemy jachty hiszpańskie?” 

Dyrektor p. Michał Baryła: „dokładnie. Ta rejestracja jest dosyć skomplikowana. Jeżeli 

chodzi o rozliczenia, to najpierw jest opłata skarbowa, którą potem my w części przenosimy na 

rzecz Wytwórni Papierów Wartościowych, która nas refakturuje przysyłając nam już 

potwierdzenia, te rejestracje. My płacimy drobne kwoty, po kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, 

a tutaj jest opłata ok. 100 zł, którą wnoszą mieszkańcy. Jeśli jest taka potrzeba to przygotuję 

taką statystykę.” 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „prosiłbym, jakby Pan dyrektor miał wolną 

chwilę, to taką informację przekażemy radnym emailem. Myślę, że jest to ciekawostka, 

szczególnie jeśli chodzi o jachty, które są w Hiszpanii, a pływają z łódzką rejestracją. Drugie 

moje pytanie dotyczy kopciuchów i 3 mln zł. Jest to bardzo ważny projekt, który realizuje nasze 

Miasto. Wiem, że cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak jest z pozyskiwaniem innych 

zewnętrznych źródeł finansowania?” 

Dyrektor p. Michał Baryła: „ ta pierwsza kwota, która była wskazana, czyli to, że jesteśmy  

w programie Czyste powietrze i obsługujemy oraz tutaj wspieramy wojewódzkie fundusze. 

Dodatkowo Rada Miejska przyjmowała na poprzedniej sesji projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do programu Ciepłe mieszkanie. Tam będzie alokacja 8,5 mln zł. Staramy się, 

jeśli oczywiście pojawią się jakieś inne dodatkowe środki, wydaje mi się, że ewentualnie  

np. w ramach jakiejś fali renowacji, tam gdzie będą termomodernizacje. Ale będą to na tyle 

twarde projekty, że realizatorem tego nie będzie Wydział Ochrony Środowiska. Natomiast to, 

w czym możemy pośredniczyć to z tego korzystamy. Mamy 3 mln zł, pewnie z perspektywą 

zwiększenia, jeżeli wpłynie więcej wniosków plus 8,5 mln zł z programu Ciepłe mieszkanie 

plus cały czas Czyste powietrze. To na razie jest to, czym dysponujemy.   

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „czyli mamy Czyste powietrze i to jest jeden program, 

mamy Czyste mieszkanie i to jest drugi program, a miejski program zmiany to jest trzeci 

program i on jest kontynuowany. Proszę powiedzieć, jakie były wartości tych programów, jakie 

są planowane na przyszły rok i ile udało się w tym roku za te pieniądze tych kopciuchów 

wyeliminować a ile planujecie w przyszłym roku?” 

Dyrektor p. Michał Baryła: „ chyba dwa lata temu było to prawie 4,5 mln zł, w tym roku  

3,6 mln zł. W tym roku planujemy 3 mln zł z perspektywą zwiększenia, ale zobaczymy jak 

będą napływać wnioski. Rozliczenie tegorocznego miejskiego programu jest planowane na 

jutro. Natomiast to co zostało złożone, zakładając, że wszystko to się rozliczy i wszystkie 

projekty będziemy współfinansować, czyli, że mieszkańcy nie zrezygnują, to jest około  

600 pieców w tym roku.          
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Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „czy z programu Czyste powietrze było coś 

realizowane w tym roku?” 

Dyrektor p. Michał Baryła: „niewiele, to jest kilkadziesiąt wniosków. Mogę przygotować 

takie dane.” 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „potencjalnie ile obecnie mamy pieców do wymiany?” 

Dyrektor p. Michał Baryła: „taką liczbą, którą możemy się posługiwać jest około 40 tysięcy. 

Trochę jeszcze baza Centralna Ewidencja Emisyjności wskazuje, ile tego może być. Natomiast 

potem nastąpiły jeszcze zmiany w bazie Ewidencji Emisyjności, w związku z pojawieniem się 

dodatków węglowych. Jednak myślę, że taką liczbą można się posługiwać.   

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „ile z tego jest mniej więcej w zasobie miejskim?” 

Dyrektor p. Michał Baryła: „chyba około 10 tysięcy.” 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „jakie są plany co do zasobu miejskiego. Rozumiem, 

że ewentualna wymiana tych 10 tysięcy pieców nie wchodzi w te programy, bo to są programy 

dla wspólnot i mieszkańców. Czy to też może zahaczyć o te zasoby miejskie?” 

Dyrektor p. Michał Baryła: „w części najemcy lokali miejskich za zgodą Miasta mogą 

korzystać z naszego programu. Natomiast wydaje mi się, że zasób jest w ramach rewitalizacji, 

fali renowacji unijnej i tych dużych środków, które by się ewentualnie pojawiły w ramach KPO, 

to wtedy miałoby większy sens. Sama wymiana źródła ogrzewania w przypadku braku 

termomodernizacji budynków nie byłoby zasadne. Na tę chwilę Wydział Ochrony Środowiska 

wie o trzech programach, które realizuje. W pozostałym zakresie mogę pozyskać takie dane,  

co planuje np. Zarząd Inwestycji Miejskich.” 

 

  Wydział Organizacyjno - Admnistracyjny 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Organizacyjno - 

Admnistracyjnego przedstawił z-ca dyrektora p. Witold Fontner – załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

   

 Wydział Sportu 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Sportu przedstawiła  

p.o. z-cy dyrektora p. Anna Świerkocka – załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
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 MOSiR 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania MOSiR przedstawiła  

z-ca dyrektora p. Iwona Safjanowska – załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „mam jedno pytanie w sprawie instalacji 

energetycznej. Rozumiem, że jest to wymiana obecnego zasilania i wzmocnienie. Jak to 

wygląda?” 

Z-ca dyrektora p. Iwona Safjanowska: „jest to budowa zupełnie od zera nowej nowoczesnej 

trafostacji zasilającej dwa wielkie obiekty. Stara trafostacja nie spełnia już żadnych norm, 

uległa niedawno awarii. Inwestycja ta warunkuje funkcjonowanie lodowiska i hali sportowej, 

w której masę klubów ma swoje treningi ale również meczy ligowych np. na lodowisku 

Bombonierka.” 

 

 Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Komunikacji przedstawiła p.o. dyrektora p. Beata Andrzejczak – załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „ostatnio nie ma już obowiązku wymiany 

tablic rejestracyjnych przy zakupie samochodu używanego?” 

P.o. dyrektora p. Beata Andrzejczak: „można pozostawić tablice używanego samochodu nie 

zmieniając na nowe.” 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „czy obserwujecie spadek wymian tablic 

rejestracyjnych?” 

P.o. dyrektora p. Beata Andrzejczak: „zaobserwowaliśmy spadek wymian tablic 

rejestracyjnych. Miesięcznie rejestrujemy około 4000 pojazdów, a tablic wydajemy około  

3500.   

 

 Wydział Techniczno-Gospodarczy 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Techniczno-

Gospodarczego przedstawił dyrektor p. Romuald Stachaczyk – załącznik nr 19 do 

niniejszego protokołu. 

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

 

 Wydział Urbanistyki i Architektury 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Urbanistyki  

i Architektury przedstawiła dyrektor p. Małgorzata Kasprowicz – załącznik nr 20 do 

niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Zarządzania 

Kontaktami z Mieszkańcami przedstawiła p.o. dyrektora p. Beata Potemska – załącznik  

nr 21 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa przedstawił z-ca dyrektora p. Marek Białkowski  

– załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

  

 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Zbywania i Nabywania 

Nieruchomości przedstawił p.o. dyrektora p. Marek Jóźwiak – załącznik nr 23 do 

niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
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Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Wydziału Zdrowia i Spraw 

Społecznych przedstawiła z-ca dyrektora p. Iwona Iwanicka – załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

  

 Zarząd Dróg i Transportu  

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Zarządu Dróg i Transportu 

przedstawiła dyrektor p. Ewa Puczyńska – załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „mam pytanie dotyczące wydatków  

na oświetlenie ulic. Jak to się kształtuje w tym roku?” 

Dyrektor p. Ewa Puczyńska: „te pieniądze, które mamy zapisane w budżecie na pewno nam 

nie wystarczą. Tak jak wspominał Pan Skarbnik jest utworzona rezerwa. Pierwszy przetarg na 

zakup energii się nie udał i prawdopodobnie będzie dostawca rezerwowy – PGE, który zgodnie 

z ustawą musi nam dostarczyć energię. Wtedy zostaną podjęte decyzje, w jakiej kwocie  

ta rezerwa zostanie uruchomiona.” 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „jest to bardzo ważna rzecz, bo wpływa  

na nasze bezpieczeństwo.” 

Dyrektor p. Ewa Puczyńska: „jest to bardzo ważne. Oczywiście pracujemy nad tym, aby 

spełnić zapisy ustawy o oszczędzaniu energii i jakieś propozycje już poszły. Są próby 

oszczędności niewpływających na życie naszych mieszkańców.”  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „mamy gigantyczne wydatki związane  

z komunikacją miejską w wysokości 530 mln zł. Czy już mamy rekord, czy jeszcze nie?  

Czy Pani dyrektor szacuje, że w ciągu kolejnego roku budżetowego te wydatki mogą się jeszcze 

zwiększyć?” 

Dyrektor p. Ewa Puczyńska: „to jest uzależnione od sytuacji w naszym kraju, cen paliwa, cen 

energii. Nie jest to wykluczone, ale bądźmy dobrej myśli.” 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak: „jesteśmy dobrej myśli, ale wiemy,  

że wydajemy ponad pół miliarda złotych na komunikację. Wiemy także, że wpływy z biletów 

pokrywają niespełna 30 % tych wydatków. Jest to również bardzo ważna informacja dla 

mieszkańców, żeby wiedzieli, iż to nie jest tak, że z biletów komunikacji miejskiej budżet na 

tym zarabia.” 
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Dyrektor p. Ewa Puczyńska: „próbujemy to komunikować przy każdej nadarzającej się 

okazji.” 

Radna p. Agnieszka Wieteska: „mam pytanie odnośnie oświetlenia ulic. Czy Miasto prowadzi 

teraz jakiś system oszczędzania i wyłącza oświetlenie na niektórych ulicach w nocy?” 

Dyrektor p. Ewa Puczyńska odpowiedziała, że nie.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „na niektórych ulicach oświetlenie jest włączane 

wcześniej, na niektórych później i to wygląda tak, jakbyśmy jednak oszczędzali. U mnie na 

ulicy się paliło, gdzie ruchu prawie nie ma, a tego oświetlenia jest tyle, że w nocy można czytać 

książki na ulicy od jakiegoś czasu. Natomiast na głównych ulicach jeszcze się ono nie włączało. 

Nie wiem, jak to jest programowane, ale proszę zwrócić na to uwagę. Czy Państwo myśleliście 

o tego typu oszczędnościach, żeby zmierzyć poziom oświetlenia ulic i niektóre latarnie 

wyłączyć. Zwłaszcza na tych mniejszych uliczkach często tego oświetlenia jest w ocenie 

mieszkańców trochę dużo. Tam jest bardzo jasno i chyba nie jest to aż tak potrzebne ani  

z powodów bezpieczeństwa drogowego, pieszego, ani z powodu bezpieczeństwa ulicznego? 

Czy były robione jakieś badania?” 

Dyrektor p. Ewa Puczyńska: „jeśli jest taki problem odnośnie oświetlenia, które włącza się  

o różnych godzinach, zaraz przekażę sprawę naczelnikowi wydziału i on rozezna temat. 

Natomiast, jeśli chodzi o badania, to nic mi nie wiadomo, żeby były prowadzone jakiekolwiek 

badania natężenia światła.” 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „rozważcie to Państwo, bo od przyszłego roku będzie 

to kosztować dużo więcej. Wydaje się, że na niektórych ulicach w mniejszych osiedlach 

domkowych trochę przesadzono z ilością latarń. Drugie moje pytanie dotyczy kosztów 

komunikacji miejskiej. Na koszty komunikacji miejskiej oprócz tej pozycji składają się jeszcze 

inne koszty. Proszę o wskazanie, które to są wydatki.” 

Z-ca dyrektora ZDiT p. Maciej Sobieraj: „jeśli chodzi o wydatki ZDiT, to są one opisane na 

stronach od 265-270. Natomiast pozostałe wydatki znajdują się w zadaniach majątkowych 

Biura Nadzoru Właścicielskiego, gdyż jest to dokapitalizowanie oraz w Zarządzie Inwestycji 

Miejskich na obsługę zadań związanych z utrzymaniem zadań inwestycyjnych. Z tych trzech 

części składają się łączne wydatki na komunikację zbiorową.”   

 

 Zarząd Gospodarowania Odpadami 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Zarządu Gospodarowania 

Odpadami przedstawiła z-ca dyrektora p. Małgorzata Stępniak – załącznik nr 26 do 

niniejszego protokołu. 
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Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

 Zarząd Inwestycji Miejskich 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Zarządu Inwestycji Miejskich 

przedstawiła dyrektor p. Agnieszka Kowalewska - Wójcik – załącznik nr 27 do niniejszego 

protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „ile z tych inwestycji, są to przełożenia z lat ubiegłych, 

w tym z tego roku?” 

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik: „te projekty, które są wsparte środkami  

z Unii, oprócz tam gdzie przyspieszyliśmy na Trasie Górnej w kwocie 26 mln zł, czyli np. 

projekt rewitalizacyjny, Wojska Polskiego czy niskoemisyjny. Są to projekty, które mozolnie 

wykuwamy codziennie w ZIM.” 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „czy ma Pani takie podsumowanie?” 

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik: „nie mam takiego materiału, ale jestem  

w stanie go przygotować.” 

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: „proszę o przygotowanie, żeby to było jasne, ile mamy 

nowych inwestycji, a ile mamy inwestycji przełożonych z lat ubiegłych. Jeszcze proszę 

powiedzieć coś więcej o nowych zadaniach.” 

Dyrektor p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik: „nie ma zupełnie nowych projektów  

w projekcie budżetu. Z nowych jest ulica Krakowska, gdzie w tej chwili są przygotowywane 

drogi objazdowe, a przy dobrych warunkach pogodowych wykonawca będzie się mobilizował; 

remont ulicy Pomorskiej, który wzbudza dużo emocji społecznych, gdzie już jesteśmy  

i działamy; remont ronda Krokusowa/Edwarda. Ponadto przygotowujemy się do remontu ulicy 

Rąbieńskiej.”  

 

 Zarząd Lokali Miejskich 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Zarządu Lokali Miejskich 

przedstawiła dyrektor p. Małgorzata Szpakowska - Korkiewicz – załącznik nr 28 do 

niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
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 Zarząd Zieleni Miejskiej 

Informacje o planowanych wydatkach w zakresie działania Zarządu Zieleni Miejskiej 

przedstawił dyrektor p. Marek Rząsowski – załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

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

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak przypomniał, że kolejne posiedzenie Komisji 

odbędzie się 6 grudnia o godzinie 9:15.  

 

Więcej spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak podziękował za udział w obradach i zamknął 

posiedzenie Komisji.  

 

 

Protokół sporządziła 

Aneta Michalak – sekretarz Komisji     


