
1 

 

DPr-BRM-II.0012.3.2.2023 

 

Protokół nr 80/I/2023 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

    Rady Miejskiej w Łodzi 

      z dnia 31 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 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: 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zmiany w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z 74, 75 i 79. posiedzenia Komisji.  

3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Budżetu i Polityki 

Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi za 2022 rok. 

4. Przyjęcie Planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady 

Miejskiej w Łodzi na 2023 rok.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2023 rok – druk nr 7/2023. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050 – druk nr 8/2023. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi 

– druk nr 21/2023. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188028/8467/Bd_p23_007_20230120.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188029/8467/Bd_p23_008_20230120.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188075/8467/Bd_p23_021_20230124.pdf
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8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) – druk nr 22/2023. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi  

z przeznaczeniem pod lokalizacje stacji ładowania pojazdów elektrycznych  

– druk nr 14/2023. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat, nieruchomości położonej w Łodzi  

przy ulicy Wileńskiej 53/55 – druk nr 19/2023. 

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia: 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak 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. 

Wiceprzewodniczący Komisji przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany 

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

porządku obrad Komisji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak zaproponował zmianę w porządku obrad 

Komisji polegającą na wprowadzeniu do zaopiniowania : 

 

 w pkt. 10a – projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki  

za 1 kilometr przebiegu pojazdu, stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom 

kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek 

oświatowych na terenie miasta Łodzi – druk nr 26/2023. 

Wiceprzewodniczący Komisji przeszedł do głosowania nad wprowadzeniem pkt 10a - 

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki  

za 1 kilometr przebiegu pojazdu, stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu 

przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek oświatowych na 

terenie miasta Łodzi – druk nr 26/2023. 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188077/8467/Bd_p23_022_20230124.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188062/8467/DM_p23_014_20230123.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188063/8467/DM_p23_019_20230123.pdf
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Komisja w głosowaniu: przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się” wprowadziła do porządku obrad pkt 10a .  

 

Proponowany porządek po zmianach: 

1. Zmiany w porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z 74, 75 i 79. posiedzenia Komisji.  

3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Budżetu i Polityki 

Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi za 2022 rok. 

4. Przyjęcie Planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady 

Miejskiej w Łodzi na 2023 rok.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 

miasta Łodzi na 2023 rok – druk nr 7/2023. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023-2050 – druk nr 8/2023. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi 

– druk nr 21/2023. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) – druk nr 22/2023. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi  

z przeznaczeniem pod lokalizacje stacji ładowania pojazdów elektrycznych  

– druk nr 14/2023. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  

w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat, nieruchomości położonej w Łodzi  

przy ulicy Wileńskiej 53/55 – druk nr 19/2023. 

10a. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawki  

za 1 kilometr przebiegu pojazdu, stanowiącej podstawę do ustalenia zwrotu rodzicom 

kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół i placówek 

oświatowych na terenie miasta Łodzi – druk nr 26/2023. 

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

W związku z brakiem innych uwag Wiceprzewodniczący Komisji przeszedł do 

procedowania zmienionego porządku obrad.  

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188028/8467/Bd_p23_007_20230120.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188029/8467/Bd_p23_008_20230120.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188075/8467/Bd_p23_021_20230124.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188077/8467/Bd_p23_022_20230124.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188062/8467/DM_p23_014_20230123.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188063/8467/DM_p23_019_20230123.pdf
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Ad. pkt. 2. Przyjęcie protokołów z 74., 75. i 79.  posiedzenia Komisji.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak zapytał, czy do protokołów  

z  74., 75. i 79. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 

Nikt nie wniósł uwag.  

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  

nad przyjęciem protokołów z  74., 75. i 79. posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poddał protokół nr 74. pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

Przewodniczący Komisji poddał protokół nr 75. pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

Przewodniczący Komisji poddał protokół nr 79. pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się” przyjęła protokół. 

 

Ad. pkt. 3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Budżetu i Polityki 

Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi za 2022 rok. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak zapytał, czy do przesłanego drogą 

emailową projektu Sprawozdania z działalności Komisji są jakieś uwagi. 

 

W związku z brakiem uwag, Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak przeszedł  

do głosowania nad przyjęciem projektu Sprawozdania z działalności Komisji za 2022 rok. 

 

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

się” przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 rok. 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady 

Miejskiej w Łodzi za 2022 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 4. Przyjęcie Planu pracy Komisji na 2022 rok.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak zapytał, czy do przesłanego drogą 

emailową projektu Planu pracy Komisji na 2023 rok są jakieś uwagi. 



5 

 

 

W związku z brakiem uwag, Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak przeszedł  

do głosowania nad przyjęciem projektu Planu pracy Komisji na 2023 rok. 

 

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

się” przyjęła Plan pracy Komisji na 2023 rok. 

 

Plan pracy Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi  

na 2023 rok stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. pkt. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  

w budżecie miasta Łodzi na 2023 rok – druk nr 7/2023 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.  

Radny p. Władysław Skwarka: „planuje Pan Panie Skarbniku teraz 1 mld 256 mln zł 

przychodów, ale w tym przychodzie brakuje mi  ponad 500 mln zł niewykorzystanych 

środków z roku ubiegłego.” 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „Miasto planuje i tak została zatwierdzona 

uchwała budżetowa. Rzeczywiście przychody są na poziomie ponad 1 mld 200 mln zł. 

Natomiast wolne środki to jest 190 mln zł w ramach tych przychodów. Nie wiem skąd jest te 

pół miliarda.” 

Radny p. Władysław Skwarka: „w sprawozdaniu za 11 miesięcy wykazano, że nie mamy 

wykonania 600 mln zł. To jak nie zostało wykonane 600 mln zł na inwestycje, to one 

powinny zostać w budżecie Miasta.” 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „proponuję poczekać na wykonanie  

za 12 miesięcy i wtedy dopiero to będzie miało skutek na rozstrzygnięcia roku 2023, 

ponieważ zarówno wydatki majątkowe mają ostateczne płatności w ostatnim kwartale  

a szczególnie w grudniu. W związku z tym wydatki majątkowe będą rekordowe, bo według 

wstępnej informacji to jest ponad 1 mld 150 mln zł za 2022 rok. W związku z tym niezbędne 

było uruchomienie obligacji w grudniu 2022 , aby te dodatkowe wydatki majątkowe 

sfinansować. Dlatego proponuję poczekać na wykonanie za 12 miesięcy.” 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188028/8467/Bd_p23_007_20230120.pdf


6 

 

Radny p. Władysław Skwarka: „z niecierpliwością będę czekać, bo nie sądzę, żeby w ciągu 

jednego miesiąca można było wydać 600 mln zł.”  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „wstępne wykonanie za 12 miesięcy już 

Państwo macie.” 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak: „potwierdzam, że znajduje się w aktówce 

Komisji.” 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. 

 

Ad. pkt. 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2023 – 2050 – druk nr 8/2023 

wraz z autopoprawką. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem i autopoprawką. (projekt wraz z autopoprawką stanowią  

załączniki nr 9 i 10 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały wraz  

z autopoprawką. 

 

Ad. pkt. 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych 

miasta Łodzi – druk nr 21/2023. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz  

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

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Władysław Skwarka: „czy już wiemy, kto będzie emitentem naszych obligacji?” 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188075/8467/Bd_p23_021_20230124.pdf
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „będziemy robić postępowanie tak jak  

w zeszłych latach.” 

Radny p. Władysław Skwarka: „czy procedura już się rozpoczęła?” 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „nie, dopiero, jak Państwo przyjmiecie  

tę uchwałę rozpoczniemy procedurę. Na pewno wyślemy zapytania do minimum pięciu 

instytucji.” 

Radny p. Władysław Skwarka: „czy orientował się Pan, jaka jest skala kosztów 

wyemitowania obligacji?” 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „według wstępnych szacunków, w okresie  

do końca spłaty może to być około 334 mln 500 tys. zł. Taki będzie koszt odsetkowo 

prowizyjny przy obecnych założeniach. Jak będzie ostatecznie to się okaże.”  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) – 

druk nr 22/2023. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski omówił projekt uchwały wraz  

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

 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Władysław Skwarka: „czy inflacja wpłynęła również na EBI i zwiększyli oni 

oprocentowanie tego kredytu?” 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „niestety tak. Między innymi z tego powodu 

była decyzja, że nie uruchomiliśmy tego kredytu, ponieważ marża EBI była wyższa na koniec 

roku niż obligacji komercyjnych, które w zeszłym roku emitowaliśmy.” 

Radny p. Władysław Skwarka: „ile wynosi marża?” 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: „marża była poniżej 1%, natomiast na koniec 

roku proponowano 1,7 %, więc bardzo drogo. Z tego względu decyzja była taka, aby nie 

uruchamiać tych środków. Liczymy na to, że w pierwszym kwartale tego roku te marże 

spadną. Jeśli będą poniżej jedności to wtedy będziemy decydować. Na razie czekamy.”   

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188077/8467/Bd_p23_022_20230124.pdf
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 10 lat, części nieruchomości 

położonych w Łodzi z przeznaczeniem pod lokalizacje stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych – druk nr 14/2023. 

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

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat, nieruchomości położonej 

w Łodzi przy ulicy Wileńskiej 53/55 – druk nr 19/2023. 

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

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

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

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188062/8467/DM_p23_014_20230123.pdf
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/188063/8467/DM_p23_019_20230123.pdf
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Ad. pkt. 10a. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, stanowiącej podstawę do ustalenia 

zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół  

i placówek oświatowych na terenie miasta Łodzi – druk nr 26/2023. 

Z-ca dyrektora Wydziału Edukacji p. Radosław Gwadera omówiła projekt uchwały wraz 

z uzasadnieniem. (projekt stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).  

 

Faza pytań i dyskusji.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących 

się”, pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 

 

Ad. pkt. 11. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak poinformował, że do Komisji wpłynęły 

następujące pisma, które znajdują się w Aktówce Komisji : 

 Informacja z RIO o stwierdzeniu nieważności uchwały z 16 listopada 2022 roku  

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu Ciepłe 

mieszkanie – Miasto Łódź, 

 pismo od mieszkańca Łodzi, w którym wnioskuje o wprowadzenie zakazu wjazdu do 

centrum Miasta, 

 wstępne zestawienie przedstawiające wykonanie dochodów i wydatków budżetu 

miasta za 12 m-cy 2022 r. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Robert Pawlak podziękował za udział w obradach  

i zamknął posiedzenie Komisji.  

 

 

Protokół sporządziła     Wiceprzewodniczący Komisji  

Aneta Michalak – sekretarz Komisji            Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

                               Rady Miejskiej w Łodzi 

 

            Robert Pawlak 


