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DPr-BRM-II.0012.3.20.2022 

 

Protokół nr 78/XII/2022 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

    Rady Miejskiej w Łodzi 

      z dnia 20 grudnia 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

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. Przyjęcie protokołu z 73. posiedzenia Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 310/2022. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 311/2022. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Piotra Bardowskiego 1  

– druk nr 315/2022. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części 
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nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nowe Sady bez numeru – druk nr 

316/2022. 

7. 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 przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym  

w zaproszeniach na posiedzenie. Zapytał, czy są jakieś uwagi do zaproponowanego porządku 

obrad Komisji. 

 

Nikt nie zgłosił uwag. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zaproponował zmianę w porządku obrad 

Komisji polegającą na wprowadzeniu do zaopiniowania : 

 

 w pkt. 6a – autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 

2023 rok – druk nr 277/2022. 

 w pkt. 6b – autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2023 – 2050 – druk nr 278/2022. 

 

Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania nad wprowadzeniem pkt 6a - 

Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2023 

rok – druk nr 277/2022. 

 

Komisja w głosowaniu: przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” wprowadziła do porządku obrad pkt 6a .  
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Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania nad wprowadzeniem pkt 6b - 

Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2023 – 2050 – druk nr 278/2022. 

 

Komisja w głosowaniu: przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” wprowadziła do porządku obrad pkt 6b .  

 

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Zmiany w porządku obrad. 

2.  Przyjęcie protokołu z 73. posiedzenia Komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 310/2022. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 311/2022. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Piotra Bardowskiego 1 – druk nr 

315/2022. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nowe Sady bez numeru – druk nr 

316/2022. 

6a. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 

2023 rok – druk nr 277/2022. 

6b. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2023 – 2050 – druk nr 278/2022. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Komisji przeszedł do procedowania 

zmienionego porządku obrad.  

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie protokołu z 73. posiedzenia Komisji.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy do protokołu  

z  73. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
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Nikt nie wniósł uwag.  

 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  

nad przyjęciem protokołu z 73. posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał protokół nr 73. pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

 

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

w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok – druk nr 310/2022 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. Krzysztof Makowski powiedział m.in. : W druku podstawowym mamy 

oszczędności na zadaniach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w kwocie 116 tys. zł 

oraz w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 na kwotę 330 tys. zł. Czy nie można byłoby tych 

środków przeznaczyć na działalność tych instytucji np. na jakieś premie? Czy może są to 

środki znaczone na określone zadania, że muszą wrócić do budżetu? Podobnie jest w MPU.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Prosiłem o analizę 

przewidywanego wykonania. Te zmniejszenia nie dotyczą wynagrodzeń. W związku z tym 

środki, które są na wynagrodzenia nie zostały ruszone i zawsze w ramach tej puli, jednostki 

mogą wypłacić tzw. karpiowego. To są środki z pozostałych wydatków bieżących, które 

muszą być wydatkowane zgodnie z procedurami.  

Uzupełniając dyrektor MOPS p. Andrzej Kaczorowski powiedział m.in.: To nie są środki  

z wynagrodzeń. Są to środki z realizacji działań związanych z rodzicielstwem zastępczym 

dotyczące przeznaczenia na usamodzielnienie wychowanków. Nie możemy tych środków 

przeznaczyć na wynagrodzenia. Jednocześnie pragnę poinformować, że w bieżącym roku z 

powstałych oszczędności zostały wypłacone karpiowe, czy inne nagrody dla pracowników, 

którzy pracują w tych instytucjach. Ponadto w porozumieniu, które zostało podpisane w 
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październiku tego roku, jeśli chodzi o ponadzakładowy układ, również były wypłacone 

dodatkowe środki np. karpiowe w tych jednostkach.   

  

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

Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawką.  

 

 

Ad. pkt. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2022-2050 – druk nr 311/2022 

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 9 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 

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części 

nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Piotra Bardowskiego 1 – druk nr 

315/2022. 

Z-ca dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka omówiła 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu).  

 

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

 

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

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

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

 

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

wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 15 lat, części 

nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nowe Sady bez numeru – druk nr 

316/2022. 

Z-ca dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka omówiła 

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

protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Krzysztof Makowski powiedział m.in. : Czy ma Pani wiedzę, co dzierżawca zrobi, 

jak nie dostanie dofinansowania, czy będzie budował? 

Z-ca dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka powiedziała 

m.in. : Myślę, że nie będzie budował i wtedy zrezygnuje z umowy. Nie brałam jednak takiej 

ewentualności pod uwagę. Dopytam dzisiaj, czy będą budować, jeśli nie dostaną tego 

dofinansowania.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak powiedział m.in. : Zbudowanie takiej stacji 

na pewno byłoby ciekawe dla rozwoju pojazdów zeroemisyjnych, wodorowych na terenie 

Łodzi. 

 

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

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

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

 

Ad. pkt. 6a. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu 

miasta Łodzi na 2023 rok – druk nr 277/2022. 



7 

 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt autopoprawki wraz  

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

 

Faza pytań i dyskusji.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał projekt autopoprawki pod 

głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówioną autopoprawkę. 

 

 

Ad. pkt. 6b. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023 – 2050 – druk nr 278/2022. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt autopoprawki wraz  

z uzasadnieniem. (projekt autopoprawki stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak poddał projekt autopoprawki pod 

głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 

się”, pozytywnie zaopiniowała omówioną autopoprawkę. 

 

 

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 : 

 uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały 

budżetowej Miasta Łodzi na 2023 rok a także w sprawie opinii do projektu uchwały  

o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego 

deficytu budżetu Miasta Łodzi.  
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział m.in. : Jeśli chodzi o sprawę 

dotyczącą projektu budżetu to ona jest pozytywna. Zgodnie z art. 238 ust. 3,  

w imieniu Pani Prezydent będę musiał ją w całości zaprezentować na sesji. Ponadto na sesji 

odniosę się także do opinii w sprawie uchwały o WPF i możliwości sfinansowania 

planowanego deficytu. Obie opinie są pozytywne z pewnymi uwagami. W dużej części uwagi 

dotyczą po pierwsze kwestii nadwyżki operacyjnej i zagrożeń wynikających z tego, że ta 

nadwyżka operacyjna w przyszłym roku nie występuje, a jest deficyt operacyjne. Tutaj RIO 

wskazuje na to, jako zagrożenie. Druga kwestia dotyczy długu, obsługi tego długu i zagrożeń 

jakie wynikają dla WPF, nie tylko w 2023 roku ale przede wszystkim lat następnych.  

 zestawienie przedstawiające wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta  

za 11 m-cy 2022 r. 

 od mieszkańca Łodzi pismo przedsądowe przed pozwem o bezczynność w zakresie 

wprowadzenia myta za wjazd samochodem prywatnym do centrum Miasta, 

 pismo Związku Zawodowego Sierpień 80 w sprawie sytuacji i wynagrodzeń 

pracowników UMŁ.  

 

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       


