
DPr-BRM-II.0012.3.6.2019 

  
Protokół nr 10/V/2019 

 
posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
    z dnia 7 maja 2019 r. 

 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM 
stan - 13 
obecnych – 11 

• radny p. Tomasz Kacprzak – nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radny p. Rafał Reszpondek - nieobecny nieusprawiedliwiony 

 
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu. 

Zaproszenia dla radnych oraz gości stanowią załączniki nr 3 i nr 4  do protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek obrad: 
 

1. Przyjęcie protokołu z 9. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 104/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040  
– druk nr 105/2019. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do EXPO – Łódź Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego  
– druk nr 61/2019. 

5. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2018 rok  
– druk nr 73/2019 w zakresie: 

• Wydziału Budżetu 

• Wydziału Finansowego 

• Wydziału Księgowości 

• Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego. 
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6. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r.  
– druk nr 74/2019. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

III. Przebieg posiedzenia. 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył posiedzenie. Przewodniczący 
przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym w zaproszeniach  
na posiedzenie. Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 
Nikt się nie zgłosił.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował wprowadzenie  
następujących projektów uchwał: 
 

• w punkcie 3a w sprawie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 
Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) – druk nr 125/2019, 
 

• w punkcie 3b w sprawie w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Łodzi – 
druk nr 126/2019. 

 
W związku z brakiem innych uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
przeszedł do głosowania zmienionego porządku obrad. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” przyjęła zmieniony porządek obrad.  
 
Wobec powyższego przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł  
do realizacji zmienionego porządku obrad. 
 
Zmieniony porządek przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z 9. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 104/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040  
– druk nr 105/2019. 

3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) – druk nr 
125/2019. 

3b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie emisji obligacji 
komunalnych miasta Łodzi – druk nr 126/2019. 
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4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do EXPO – Łódź Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 
zakładowego – druk nr 61/2019. 

5. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2018 rok  
– druk nr 73/2019 w zakresie: 

• Wydziału Budżetu 

• Wydziału Finansowego 

• Wydziału Księgowości 

• Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego. 

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

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
 

Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołu z 9.posiedzenia Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  
z  9. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
Nikt nie wniósł uwag.  
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 9. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 8 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 9. posiedzenia. 
 
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 104/2019 wraz  
z autopoprawką. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski. 
 
Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz: zapytał o zmiany dotyczące modernizacji w zakresie 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na Polesiu. Kilka lat temu był tam problem, że oni nie 
posiadali kontraktu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, czekali na nową kontraktację 
przez NFZ.  Jak rozumiem Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna już tam wróciła?  
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę, że nie ma na posiedzeniu 
przedstawiciela Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz stwierdził, że dopyta o to na sesji. Ponadto zapytał  
o przesunięciach środków w Miejskich Centrach Medycznych i Domach Pomocy Społecznej. 
Dodał, że rozumie, iż są to szacowane kwoty, żadne przetargi jeszcze nie ruszyły.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: ponieważ są to odrębne osoby prawne, to być 
może ogłosili postepowania, ale na pewno nie mogą ich rozstrzygnąć. To jest ich wewnętrzne 
rozstrzygnięcie.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz: mamy pokrycie długoterminowym kredytem bankowym, 
ale dotarła do mnie informacja, że jeszcze mamy coś takiego jak linia kredytowa.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: tutaj mamy tylko zwiększenie deficytu  
i zwiększenie wolnych środków. Natomiast nie zmienia się wysokość emisji obligacji jako 
takich i nie zmienia się wysokość długoterminowego kredytu bankowego.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz zwrócił uwagę, w przedmiotowym projekcie uchwały nie 
ma zmian dotyczących stadionu ŁKS, są tylko w WPF.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: tak, ponieważ te zwiększenia, które są 
zaproponowane dotyczą lat 2021-2022, a więc tylko ruszamy przedsięwzięcia ujęte w WPF. 
Na dzień dzisiejszy nie dotyczy to roku 2019.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, kto oddał 669 tys. 805 zł  
i z jakiego zadania? 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że to jest zadanie, 
które po stronie wydatków realizował Wydział Gospodarki Komunalnej pn. „Racjonalizacja 
zużycia energii – etap I” . Zwrot z rozliczenia środków otrzymanych w latach ubiegłych  
na realizację tego zadania wynika ze zmiany struktury wydatków kwalifikowanych  
i niekwalifikowanych na zadaniu realizowanym przez ten Wydział.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy koszt tego przedsięwzięcia 
się nie zmienił? 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że po stronie Miasta 
to przedsięwzięcie rośnie, natomiast zmniejsza się udział środków europejskich. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji. 
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W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 3 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 104/2019 wraz z autopoprawką. 
 
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 
2019-2040 – druk nr 105/2019 wraz z autopoprawką. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski. 
 
Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 7 i 8 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jak będzie jeszcze wydatkowana 
kwota do końca realizacji Stadionu Miejskiego? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że generalnie wartość tego 
zadania to 134 mln 73 tys. zł. Kwota ta wynika z przetargu oraz inwestycji, które były 
czynione na obiekcie, a były związane z przystosowaniem obiektu do rozgrywek ligowych  
tj. oświetlenie. W 2019 roku w planie jest 10 mln zł, w 2020 roku w planie jest 20 mln zł,  
w 2021 roku po zmianie będzie 30 mln zł i ostateczne rozliczenie w 2022 roku z kwotą  
73 mln 873 tys. zł.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, ile w tej chwili wydaliśmy na oświetlenie  
i przystosowanie stadionu ŁKS? 
 
Z-ca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta odpowiedziała,  
że około 3 mln 200 tys. zł.   
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, czy nie boimy się, że jak ten stadion będzie 
rozbudowany, to co zostało do tej pory wybudowane zostanie zniszczone? 
 
Z-ca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta odpowiedziała, że tak 
zostało zorganizowane, że na trybunie zachodniej jest docelowe oświetlenie, natomiast 
maszty będą zdemontowane i zostanie założone oświetlenie dla pozostałych trybun. 
Podkreśliła, że to wszystko co jest wykonane będzie wykorzystane.   
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz zapytał, który to jest punkt załącznika w zakresie WPF, 
jeśli chodzi o stadion ŁKS? 
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że znajduje się to w 
autopoprawce na stronie 53 załącznika dotyczącego przedsięwzięć.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji. 
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 5 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 4 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 105/2019 wraz z autopoprawką. 
 
 
Ad. pkt. 3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 
(EBI) – druk nr 125/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski. 
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, ile za te 100 mln zł zapłacimy 
EBI do 2040 roku? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jeśli chodzi o całe 300 mln zł, to przy 
założeniu między 4 a 5% to jest to około 190 mln zł do 2040 roku. Od 100 mln zł jest to 
około 63 mln zł. Myślę, że my bardzo ostrożnie szacujemy to oprocentowanie, ono jest 
zawsze korzystniejsze niż nasze szacunki.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, czy na rynku lokalnym nie da się taniej pozyskać 
tych środków? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nigdy na 
rynku lokalnym nie było taniej niż w EBI. Taka jest praktyka. Z reguły, jeśli chodzi o kredyty 
z EBI oprocentowanie było wcześniej na poziomie WIBOR, teraz jest niewiele ponad 
WIBOR trzymiesięczny bądź sześciomiesięczny, w zależności od tego, jakie transze 
uruchamiamy. Dodał, że z reguły jest to trzymiesięczny WIBOR. Marża jest od 0,036 do 
0,0404. Na dzień dzisiejszy marża dla nas wynosi w granicach jednego punktu procentowego, 
jeśli chodzi o obligacje, czy kredyty.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji. 
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Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: oczywiście każdy kredyt może być albo służący 
rozwojowi i dający większe szanse, może być także tylko i wyłącznie pogłębieniem długu. 
Niestety w praktyce Pani Hanny Zdanowskiej kredyty to głównie pogłębienie długu, a 
efektów rozwojowych niestety często brak. Jest faktem, że kredyt w EBI jest bardzo 
korzystny i gdyby on służył prawdziwym przedsięwzięciom rozwojowym a nie często 
marnotrawieniu pieniędzy to oczywiście należałoby coś takiego poprzeć. Niestety dzisiaj 
mamy tylko i wyłącznie perspektywy pogłębiania długu bez efektów rozwojowych. Tak to 
oceniam zarówno jedną jak i drugą uchwałę, chociaż są one wynikiem rozstrzygnięć 
budżetowych, za którymi nie głosowałem.   
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: ja głosowałem za budżetem, więc będę 
głosować za tą uchwałą.  
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”  i 1 głosem „wstrzymującym 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 125/2019. 
 

Ad. pkt. 3b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie emisji 
obligacji komunalnych miasta Łodzi – druk nr 126/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski. 
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, ile nas będzie kosztować emisja 
obligacji w kwocie 100 mln zł? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: kalkulowaliśmy według takich zasad, jakie są 
przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a więc, że oprocentowanie w zależności od 
roku będzie w granicach między 4 a 5 %. W moim przekonaniu są to na obecne realia 
zawyżone wartości, bo WIBOR jest sześciomiesięczny po 1,79 . W związku z tym marża 
nawet liczona w granicach jednego punktu daje około niespełna 3 punkty. My mamy co 
najmniej jeden punkt naddatku. Przy tych pesymistycznych założeniach jest to około  
127 mln zł.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, czy już zgodnie z nowymi zasadami będziemy  
to robić przez Giełdę Papierów Wartościowych?  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: na dzień dzisiejszy jest jeszcze trochę 
niewiadomych w tym zakresie. Rzeczywiście od 1 lipca zmieniają się przepisy. Myślę, że 
uruchamiać te obligacje będziemy już w ramach nowych przepisów. Jeżeli w tym momencie 
będzie konieczność korekty tej uchwały to będziemy na bieżąco reagować i występować do 
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Rady Miejskiej. Nie chcielibyśmy jednak czekać i już teraz na drugie półrocze chcemy 
rozpocząć postępowanie.   
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji. 
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” i brakiem głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 126/2019. 
 
 
Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do EXPO – Łódź Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 
zakładowego – druk nr 61/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka 
Graszka.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, po co Spółce ten teren? 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka odpowiedziała,  
że Spółka chce uporządkować ten teren i chce go wykorzystać na imprezy plenerowe, 
towarzyszące wystawom. Są tam przede wszystkim duże wymogi, jeśli chodzi o zachowanie 
zieleni. Znajduje się tam wiąz szypułkowy, który jest pomnikiem przyrody. Jest tam również 
drugi wiąz, który jest procedowany, żeby był objęty taką ochroną w ramach pomnika 
przyrody. Oprócz tego znajdują się tam inne liczne drzewa. Podkreśliła, że Spółka jest  
w stałym kontakcie z Wydziałem Ochrony Środowiska i zadeklarowała, iż zadba o tą zieleń, 
ogrodzi ten teren, zrobi przejścia dla pieszych, wygospodaruje niewielką część  
na rozstawianie namiotów i ładnie zagospodaruje działkę, którą dostała w 2017 roku, na 
której znajdowało się dużo starych budynków. Na tej działce przekazanej w 2017 roku będą 
znajdować się dodatkowe miejsca parkingowe, a na przedmiotowej działce byłaby głównie 
zieleń, o którą Spółka zadba oraz miejsca na imprezy plenerowe pod namiotami 
pneumatycznymi. Wartość rynkowa tej nieruchomości to 3 mln 300 tys. 356 zł. Na tą kwotę 
składa się grunt o wartości 1 mln 762 tys. zł, a pozostałą wartość stanowią naniesienia 
budowlane oraz naniesienia roślinne wycenione na kwotę prawie 1 mln 400 tys. zł.  
Jeżeli chodzi o infrastrukturę podziemną to część tej infrastruktury stanowi zgodnie  
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z art. 49 Kodeksu Cywilnego oddzielny od gruntu składnik własności należy do 
przedsiębiorstw przesyłowych. Natomiast część zostanie przeniesiona na Spółkę EXPO, 
Miasto zostanie zabezpieczone bezpłatną służebnością, którą Spółka ustanowi na rzecz 
Miasta, tak żeby funkcjonowanie obiektów hali sportowej i hali Bombonierka nie było  
w żaden sposób zagrożone. Wystąpiliśmy do Rady Osiedla o opinię, ale w stosownym czasie 
nie wyraziła takiej opinii.   
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, po co Spółce ten teren, skoro na 
wielopoziomowym parkingu mają ogromny teren? 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka poinformowała,  
że na tej działce nie będzie miejsc parkingowych. Ten teren będzie ładnie wypielęgnowany  
i będzie stanowił przyzwoite zaplecze całych terenów wystawienniczych.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, dlaczego tak bardzo grodzimy te tereny zielone? 
Dodała, że całkiem niedawno Politechnika Łódzka ogrodziła Park Klepacza, a teraz następne. 
Podkreśliła, że nie podoba się to mieszkańcom. Zaznaczyła, że też nie widzi sensu ogradzania 
tej zieleni i wydawania w związku z tym pieniędzy. 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka wskazała, że jest to 
temat do dyskusji. Dodała, że Spółka poniesie tutaj nakłady na inwestycje w tę działkę, którą 
dostała w 2017 roku oraz w te tereny, które teraz ewentualnie wejdą aportem. Spółka chce 
mieć pieczę nad czystością na tej działce, nad bezpieczeństwem wystawców, nad dobrym 
stanem technicznym tego terenu, o który zadba.  
 
Radna p. Agnieszka Wieteska zapytała, czy mieszkańcy będą mieli ograniczony dostęp do 
tych terenów zielonych? 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka powiedziała,  
że jutro na sesji odpowie na to pytanie.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem spytać, czy te działki, na których była stara 
hala EXPO i parking już zostały sprzedane? 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka powiedziała,  
że na dwóch działkach EXPO wybudowało halę. Jedna działka została utwardzona jest 
przeznaczona na parkingi. Na kolejnej działce, którą Spółka dostała w 2017 roku, budynki 
zostały wyburzone, pozostała jedynie stacja trafo. W tej chwili powstanie kolejna działka,  
na której będzie zieleniec.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: pytam o halę i parking. 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka odpowiedziała,  
że to zbywał Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, co będzie się tam znajdować? 
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P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka odpowiedziała,  
że nie wie, co tam będzie się znajdować.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: swojego czasu w zapisach strategicznych funkcja 
targowa w Mieście była bardzo silnie eksponowana i poszczególne obiekty, które istniały  
w tym obszarze były określane perspektywicznie jako objęte tą funkcją targową, zarówno 
począwszy od starej hali EXPO, także łącząc to z funkcjonowaniem samej hali sportowej, 
która powoli zaczynała bardziej tej funkcji sprzyjać niż imprezom sportowym. Później 
okazało się, że w ramach rozmywania tych strategii, pisania kolejnych tomów, z których nie 
wynika nic praktycznego, zaczęto dewastować tę funkcję i tą starą halę sprzedano, już jej tam 
nie ma, parking został również sprzedany. Nie wiemy co tam będzie. Właściwie nie wiemy, 
czy ta funkcja targowa ma jeszcze istnieć, czy też nie. Oczywiście będę popierał tę zmianę,  
po to, żeby istniejącą Spółka i ta działalność mogła tam funkcjonować i zaistnieć. Tylko,  
że w kontekście wcześniejszych działań, odnoszę to również do tego, co związane jest z tymi 
kredytami, nie ma żadnej logiki rozwojowej, wszystko od sasa do lasa, sprzedaje się tereny, 
dewastuje się funkcję targową. To, ze chcemy oddać te tereny Spółce uważam za słuszne, 
tylko błędów popełnionych wcześniej prawdopodobnie już się nie naprawi. Nie wiem co tam 
będzie. Być może jakaś prywatna spółka to kupiła i będzie coś tam realizować. Jednak po to 
budowaliśmy nową halę EXPO, żeby zapotrzebowanie na powierzchnie targowe zaspokoić, 
bo niektóre targi ze względu na brak tej powierzchni wędrowały poza Łódź min te dotyczące 
sprzętu medycznego. Zwracam Państwa uwagę na tę niekonsekwencję. Uważam, że tę 
funkcję należało chronić i należy chronić, należy ją rozwijać, ale sprzedaż działek po starej 
hali EXPO i po parkingu jest tego zaprzeczeniem.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 10 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw” i „wstrzymuj ących 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 61/2019. 
  
 
Ad. pkt. 5. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2018 rok  

– druk nr 73/2019 w zakresie: 

• Wydziału Budżetu 

• Wydziału Finansowego 

• Wydziału Księgowości 

• Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego. 

 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił poszczególne wydziały  
o prezentację, a radnych o pytania. 
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• Wydział Budżetu 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok w zakresie Wydziału Budżetu, które stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu przedstawiła dyrektor p. Małgorzata Wojtczak .  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę, że subwencja powiatowa 
wyniosła 631 mln zł. Zapytał, ile wyniosły wydatki Wydziału Edukacji.  
 
Dyrektor p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że jeśli chodzi o wydatki 
subwencjonowane w 2018 roku to wynosiły one 912 mln zł. Dopłata Miasta wyniosła  
303, 6 mln zł.  
 
 

• Wydział Finansowy 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok w zakresie Wydziału Finansowego, które 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu przedstawił dyrektor p. Michał Łyczek .  
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
 

• Wydział Księgowości 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok w zakresie Wydziału Księgowości, które 
stanowi załącznik nr 14 do protokołu przedstawiła dyrektor p. Anna Czekała.  

 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
 

• Wydział Organizacyjno – Administracyjny 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok w zakresie Wydziału Organizacyjno  
- Administracyjnego, które stanowi załącznik nr 15 do protokołu przedstawił z-ca dyrektora 
p. Witold Fontner.  
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  
 
 
W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 6 głosami „za”, braku  głosów „przeciw”  i 1 głosem  
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 
rok w zakresie Wydziału Budżetu, Wydziału Finansowego, Wydziału Księgowości  
i Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego. 
 
 
Ad. pkt. 6. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2018 – 31.12.2018 r. 
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Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła dyrektor Wydziału Ksi ęgowości  
p. Anna Czekała. 
 
Informacja na temat majątku Miasta Łodzi ogółem oraz według form organizacyjnych 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.   
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka była wartość za 1 m² 
nieużytków? 
 
Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości p. Anna Czekała odpowiedziała, że 166 zł za 1 m².  
 
 

Ad. pkt. 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu do Komisji 
zestawienia przedstawiającego wykonanie dochodów i wydatków Miasta Łodzi za 3 m-ce 
2019 roku.  

 
Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
zamknął posiedzenie Komisji.  
 
 
 
 
Protokół sporządziła:        
Aneta Michalak 
Sekretarz Komisji        


