
DPr-BRM-II.0012.13.5.2019 
Protokół nr 5/V/2019 

 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi  
z dnia 16 maja 2019 r. 

 
I. Obecność na posiedzeniu. 

 
stan Komisji   -   6 radnych, 
 
obecnych   -   5 radnych. 
 
nieobecna   -   1 radna, tj.: 
 
- pani radna Marta Grzeszczyk. 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 - 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenia na posiedzenie stanowią załącznik nr 3 do nin. protokołu. 
 
 

II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 3/IV/2019 posiedzenia w dn. 18 kwietnia 2019 r. 

2. Zapoznanie się z opiniami o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za 2018 r. 
przygotowanymi przez Komisje Rady Miejskiej w Łodzi. 

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. – druk 
nr 74/2019. 

4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia. 

 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski powitał radnych obecnych na sali 
obrad, oraz zaproszonych gości. Następnie Pan Przewodniczący przedstawił zebranym 
proponowany porządek obrad. 
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 4 radnych, przeciw nie głosował nikt, nikt też nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Komisja przyjęła więc porządek posiedzenia. 
 



 2

 
Ad. 1. Przyjęcie protokołu nr 3/IV/2019 posiedzenia w dn. 18 kwietnia 2019 r. 

 
Za przyjęciem tego protokołu głosowało 4 radnych, przeciw — nikt, nikt też nie wstrzymał 
się od głosu. 
 
Komisja przyjęła zatem powyższy protokół. 
 
 
Ad. 2. Zapoznanie się z opiniami o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi za 2018 r. 

przygotowanymi przez Komisje Rady Miejskiej w Łodzi. 

 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski powiedział: „wszystkie te opinie 
i stanowiska Komisji zostały Państwu przesłane – myślę więc, że nie będziemy już tutaj 
szczegółowo ich omawiać, bo dokładne informacje znajdują się w przekazanym Państwu 
również zestawieniu (materiały te stanowią załącznik nr 4 do protokołu). Z zestawienia tego 
wynika, że żadna z Komisji nie wyraziła opinii negatywnej – oczywiście wyniki głosowań są 
ujęte w tych informacjach. Dwie Komisje odstąpiły od zaopiniowania sprawozdania 
budżetowego – były to Komisja Statutowa oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Czy 
ze strony przedstawicieli Komisji, którzy są obecni na dzisiejszym posiedzeniu jest wola 
zabrania głosu? Nie dostrzegam, w związku z tym, czy Państwo Radni chcą jeszcze 
podejmować debatę w tej sprawie? Nie dostrzegam, więc rozumiem, że punkt został 
wyczerpany – dziękuję bardzo.” 
 
 
Ad. 3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. – 

druk nr 74/2019. 

 
Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości UMŁ w  Departamencie Finansów Publicznych pani 
Anna Czekała powiedziała: „Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, 
równolegle z wykonaniem budżetu prezentujemy również Informację o stanie mienia 
komunalnego, która została przygotowana przede wszystkim w oparciu o art. 287 ustawy 
o finansach publicznych, jak również o zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi, które formuje 
szablony przygotowania tej Informacji. Informacja została przygotowana w przekroju 
majątku Miasta, w układzie podmiotowym, poprzez zestawienia tabelaryczne, aż do takich 
informacji szczegółowych, dla wytypowanych grup jednostek. Jeżeli chodzi o zasadnicze 
dane, wynikające z tego dokumentu, to poinformuję Państwa, że zgodnie z załącznikiem 
nr 18, który znajduje się na str. 5 Informacji, na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość majątku 
brutto Miasta wynosiła 25.022.668.473 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku 
ubiegłego, ona uległa zmniejszeniu o 4,1 %. Jeżeli chodzi o wartość majątku wynikającą 
z ewidencji księgowej, wg wartości szacunkowej gruntów, to wartość tego majątku wynosiła 
17.711.000.824,53 zł i tutaj, w stosunku do początku roku 2018 nastąpił wzrost o 42,59 %. 
I to są takie dane syntetyczne – jak powiedziała, zaprezentowane Państwu na str. 5 
Informacji.” 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski zapytał: „gdzie jest ta wartość – 
17 mld zł?” 
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Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości UMŁ w  Departamencie Finansów Publicznych pani 
Anna Czekała powiedziała: „też na str. 5 – w załączniku nr 18. Ta wartość składa się 
z dwóch pozycji, a mianowicie z poz. nr 4 oraz majątku oddanego w użytkowanie placówkom 
służby zdrowia – to jest suma tych dwóch kwot. Ta kwota została również powtórzona 
w zestawieniu dotyczącym przeliczeń na jednego mieszkańca – to jest w wierszu nr 2.” 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski powiedział: „rozumiem. Bo tu 
mamy najpierw tę wartość 17.506 mln zł, potem dopiero…” 
 
Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości UMŁ w  Departamencie Finansów Publicznych pani 
Anna Czekała powiedziała: „to jest suma dwóch pozycji – to jest suma tej pozycji i poz. nr 5 
z tego zestawienia, gdzie jest prezentowany majątek Miasta oddany w użytkowanie 
placówkom służby zdrowia i powtórzony w tabeli dotyczącej wartości majątku 
przypadającego na jednego mieszkańca Miasta. Jeżeli już jesteśmy przy tej informacji, to też 
tutaj powiem, że jeżeli chodzi o wartość majątku na jednego mieszkańca, na koniec roku 
wartość brutto wyniosła 36.385,92 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego notujemy tutaj spadek i przy takim założeniu, razem z ewidencją gruntów 
ujętych w ewidencji księgowej, jeżeli chodzi – tych gruntów wyliczanych szacunkowo. 
A teraz, jeżeli chodzi o ten majątek, bez wartości gruntów nieujętych w ewidencji księgowej, 
to wartość na jednego mieszkańca wynosi 25.755,09 zł – i tutaj już mamy wzrost o 7.851 zł. 
Jeżeli chodzi o ten podział podmiotowy, który wynika z załącznika nr 18, tutaj mamy 
prezentację w układzie jednostek budżetowych, z tą nową wartością, która pojawiła się po raz 
pierwszy od tego roku, a mianowicie – tych gruntów stanowiących własność jednostki 
samorządu terytorialnego przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom. Ta 
wartość pojawiła się w zestawieniu w tym roku po raz pierwszy, dlatego że zmieniły się 
przepisy, które zobligowały nas do ujęcia już w ewidencji księgowej właśnie tych gruntów – 
i to jest prezentowane w kolumnie nr 4. Następnie zakłady budżetowe – tutaj generalnie, 
z punktu widzenia organizacyjnego, w dalszym ciągu mamy jeden zakład budżetowy, 
z prezentowanymi wartościami majątku na początek i na koniec roku jak w zestawieniu – 
oraz instytucje kultury, w których wartość majątku w stosunku do poprzedniego okresu 
wzrosła, to prezentuje nam kolumna nr 5. I tyle, jeżeli chodzi o wartości syntetyczne – jeżeli 
Państwo mają zapytania, to służę informacją.” 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski powiedział: „czy ze strony 
Państwa Radnych są pytania, bądź wnioski o informacje dodatkowe? Nie ma – w związku 
z tym dziękuję bardzo za tę prezentację.” 
 
Na tym dyskusję w powyższym punkcie zakończono. 
 
 
Ad. 4. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski poinformował zebranych, że 
gotowy jest już projekt protokołu pokontrolnego, z przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną w dniu 11 kwietnia br. kontroli prawidłowości podziału środków inwestycyjnych 
na 2019 r., dokonanego przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie. Dokument ten zostanie 
przesłany, drogą elektroniczną, wszystkim członkom Komisji – pan Przewodniczący poprosił 
o zgłaszanie ewentualnych uwag do powyższego protokołu w terminie do 23 maja br. 
Następnie, protokół ten zostanie przedstawiony podmiotom uczestniczący w kontroli, czyli 
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przedstawicielom Biura ds. Partycypacji Społecznej oraz Radzie Osiedla i Zarządowi Osiedla 
Bałuty Zachodnie, z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w ciągu siedmiu dni. Protokół 
ten następnie przekazany zostanie Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łodzi. 
Pan Przewodniczący powiadomił ponadto zebranych, że do Komisji wpłynął wniosek 
p. .............................. w sprawie przeprowadzenia kontroli Zarządu Lokali Miejskich 
w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad lokalami mieszkalnymi stanowiącymi 
własność gminy Łódź. Wniosek ten złożony został na ręce Wojewody Łódzkiego, Wojewoda 
przesłał go następnie do Rady Miejskiej w Łodzi – Przewodniczący Rady Miejskiej skierował 
natomiast powyższą sprawę do Komisji Rewizyjnej. W tej sytuacji, jeżeli Komisja Rewizyjna 
miałaby przeprowadzić tę kontrolę, należałoby przygotować projekt uchwały Rady Miejskiej, 
zlecający Komisji jej dokonanie. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji pan Kamil Deptuła zwrócił uwagę, że przedłożony wniosek 
posiada w zasadzie znamiona skargi. Komisja Rewizyjna mogłaby też w związku z tym 
przekazać tę sprawę do zbadania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 
 
Ustalono, że Komisja Rewizyjna rozstrzygnie dalszy tryb procedowania powyższego wniosku 
podczas swego kolejnego posiedzenia. 
 
Przewodniczący Komisji pan Włodzimierz Tomaszewski przedstawił na koniec zebranym 
zestawienie przedstawiające wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta za 3 m-ce 
2019 roku. 
 
Nie zgłoszono uwag do powyższego zestawienia. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 

 
 
 

Przewodniczący Komisji  
Protokół sporządził 

Włodzimierz Tomaszewski 
Marek Wasielewski 

 
 
 


