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DPr-BRM-II.0012.3.1.2023 

 

Protokół nr 79/I/2023 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

    Rady Miejskiej w Łodzi 

      z dnia 10 stycznia 2023 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   -  15 radnych 

obecnych   -  14 radnych 

nieobecnych   -  1 radny 

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 protokołów z 76, 77, 78. posiedzenia Komisji.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty,  

o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia 

na rok 2023 form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest 

przyznawane  – druk nr 1/2023. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym 

formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym przez 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, 



2 

 

funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  – druk nr 2/2023. 

5. 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 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. 4a – projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok – druk nr 3/2023. 

 w pkt. 4b –projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2023 – 2050 – druk nr 4/2023. 

 

Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania nad wprowadzeniem pkt 4a - 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok – druk nr 3/2023. 

Komisja w głosowaniu: przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosem 

„wstrzymującym się” wprowadziła do porządku obrad pkt 4a .  

Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania nad wprowadzeniem pkt 4b - 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej miasta Łodzi na lata 2023 – 2050 – druk nr 4/2023. 
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Komisja w głosowaniu: przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosem 

„wstrzymującym się” wprowadziła do porządku obrad pkt 4b .  

 

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Zmiany w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z 76, 77, 78. posiedzenia Komisji.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez podmioty,  

o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustalenia 

na rok 2023 form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest 

przyznawane  – druk nr 1/2023. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym 

formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym przez 

osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, 

funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  – druk nr 2/2023. 

4a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok – druk nr 3/2023. 

4b. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023 – 2050 – druk nr 4/2023. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Komisji przeszedł do procedowania 

zmienionego porządku obrad.  

 

Ad. pkt. 2. Przyjęcie protokołów z 76., 77. i 78.  posiedzenia Komisji.  

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy do protokołów  

z  76., 77. i 78. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 

Nikt nie wniósł uwag.  

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  

nad przyjęciem protokołów z  76., 77. i 78. posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał protokół nr 76. pod głosowanie.  
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Komisja w głosowaniu przy 12 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

Przewodniczący Komisji poddał protokół nr 77. pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

Przewodniczący Komisji poddał protokół nr 78. pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad. pkt. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez 

podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela oraz 

ustalenia na rok 2023 form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które 

dofinansowanie jest przyznawane  – druk nr 1/2023. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 5 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 14 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały.  

 

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

trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym 

formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, 

funkcjonującym na terenie Miasta Łodzi, a także trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  – druk nr 2/2023. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 6 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 13 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały.  

 

Ad. pkt. 4a. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Łodzi 

oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok – druk nr 3/2023. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Sebastian Bulak: „proszę o informację, z jakiego tytułu Miasto musi zwrócić 

środki w wysokości 2 mln zł?” 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „nie było wydanych decyzji do końca roku na 

dodatek węglowy, dodatek energetyczny i na środki z Funduszu Pomocy na wsparcie 

Ukrainy. W związku z tym, że te środki do końca roku nie były wydane nie było tam 

wydanych decyzji, które w pierwszych dniach stycznia byłyby wypłacone, dlatego trzeba te 

środki oddać. Na decyzje, które będą wydawane już w styczniu dostaniemy dodatkowe 

pieniądze z Urzędu Wojewódzkiego.” 

 

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

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 4 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023 – 2050 – druk nr 4/2023. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 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.  
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Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

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       


