
DPr-BRM-II.0012.3.10.2019 

  
Protokół nr 14/VII/2019 

 
posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
    z dnia 2 lipca 2019 r. 

 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

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

• radny p. Robert Pawlak - 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 protokołów z 11. 12. i 13. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 170/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 – 2040  
–druk nr 171/2019.  

4. 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  
do porządku obrad następujących projektów uchwał: 
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• w punkcie 3a w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8/10 – druk nr 177/2019, 

• w punkcie 3b w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Swojskiej bez numeru – druk nr 178/2019, 

• w punkcie 3c w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 153 – druk nr 179/2019, 

• w punkcie 3d w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Liściastej 56/56A i Liściastej bez numeru 
– druk nr 180/2019, 

• w punkcie 3e w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 40 – druk nr 181/2019, 

• w punkcie 3f w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości 
położonych w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 101/103 oraz określenia zasad objęcia 
udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) 
do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego – druk 
nr 173/2019. 

 
W związku z brakiem innych uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
przeszedł do głosowania zmienionego porządku obrad. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 9 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 protokołów z 11. 12. i 13. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 170/2019 wraz z autopoprawką. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 – 2040  
–druk nr 171/2019 wraz z autopoprawką.  

3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Harcerskiej 8/10  
– druk nr 177/2019. 

3b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Swojskiej bez numeru  
– druk nr 178/2019. 

3c. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zgierskiej 153  
– druk nr 179/2019. 
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3d. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Liściastej 56/56A  
i Li ściastej bez numeru – druk nr 180/2019. 

3e. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 40  
– druk nr 181/2019. 

3f. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
przez Miasto Łódź nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 101/103 
oraz określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie 
wkładu niepieniężnego (aportu) do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem  
na podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 173/2019. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołów z 11. 12. i 13. posiedzenia Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołów  
z  11. 12. i 13. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
Nikt nie wniósł uwag.  
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 11. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 8 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 11. posiedzenia. 
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 12. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 7 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 12. posiedzenia. 
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 13. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 7 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 13. posiedzenia. 
 
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 170/2019 wraz  
z autopoprawką. 

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak. 
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Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał o nowe zadanie inwestycyjne  
w Ogrodach Poznańskiego. 
 
Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: w ubiegłym roku Państwo radni 
przyznali pierwszą transzę. W związku z remontem całego Pałacu również remontowany jest 
ogród.  W tym roku dodatkowo Muzeum pozyskało 85 tys. zł z Ministerstwa i zadanie to jest 
kontynuowane.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że chodzi o zadanie 
inwestycyjne z kwotą 350 tys. zł.  
 
Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: to jest mała architektura. Wcześniej 
remont Pałacu nie obejmował małej architektury ogrodowej.   
 
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: 6 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 4 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 170/2019 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 171/2019 wraz z autopoprawką.  

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak. 
 
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, czy zgodnie z zapisami w WPF, 
bierzemy od Marszałka pieniądze na inwestycje? 
 
Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik : tak 
proporcjonalnie do wykonywanych zadań jest pełna płynność.  
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, kiedy zostanie otwarta ulica 
Nawrot? 
 
Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik: otwarcie 
nastąpi w sierpniu 2019 roku. Za trzy tygodnie będą kładzione pierwsze nawierzchnie 
bitumiczne. Jest ewidentne ożywienie na budowie. Robimy wszystko co jest możliwe, żeby 
zmotywować wykonawcę.   
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: mieszkańcy ulicy Nawrot strasznie się 
żalą na ten remont, który trwa już bardzo długo. W nocy ruch jest bardzo duży.  
Kurz powoduje, że mieszkańcy nie mogą otworzyć okien.  
 
Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik: teraz jest 
tam wielki kurz, ale tylko z tego powodu, że wykonawca naprawdę pracuje. Też chciałabym, 
żeby ten remont wreszcie się zakończył.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka stwierdził, że mieszkańcy są bardzo 
zniecierpliwieni.  
 
Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik: wykonawca 
nie czuje tej presji, jest odporny na wszystko.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy są naliczane kary? 
 
Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik 
odpowiedziała, że kary będą naliczone. 
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, dlaczego jeszcze nie zostały naliczone? 
 
Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik wyjaśniła, 
że kary nalicza się na koniec kontraktu. 
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, na jaką kwotę zostały już naliczone kary? 
 
Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska – Wójcik powiedziała, 
że na około 300 tys. zł. Dopiero od kwietnia można było naliczać kary.  
 
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. 
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Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 3 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 171/2019 wraz z autopoprawką. 
 
 
Ad. pkt. 3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. 
Harcerskiej 8/10 – druk nr 177/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Katarzyna Sobańska.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 9 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy Wydział Edukacji nie ma 
jakiś planów w stosunku do tej nieruchomości? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska odpowiedziała, że nie ma.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: jest to rzeczywiście zastanawiające, że ten obiekt nie 
jest w polu zainteresowania Wydziału Edukacji. Moim zdaniem w tamtym obszarze będzie  
i następuje zmiana pokoleniowa. Jest to osiedle dość stare i co raz więcej młodych ludzi 
będzie tam zamieszkiwać. Uważam, że zachowanie tego obiektu dla potrzeb edukacyjnych 
jest bardzo wskazane i taka pochopna sprzedaż może w przyszłości skutkować tym, że nie 
będzie gdzie uczyć dzieci. Jestem przeciwny tej sprzedaży.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 177/2019. 
 
 
Ad. pkt. 3b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ul. Swojskiej bez numeru – druk nr 178/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Katarzyna Sobańska.  
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Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy jest tam plan miejscowy? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska odpowiedziała, że nie ma planu, jest studium.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, jak są oznaczone te tereny w studium? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska poinformowała, że są to tereny AG 2 – tereny aktywności gospodarczej o znacznej 
uciążliwości.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy ta nieruchomość sąsiaduje z instalacją 
dotyczącą przetwarzania odpadów, czy nie? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska odpowiedziała, że w sąsiedztwie tej nieruchomości znajduje się nieruchomość 
prywatna i teren Veolii. 
 
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”, 4 głosami „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 178/2019. 
 
 
 Ad. pkt. 3c. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ul. Zgierskiej 153 – druk nr 179/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Katarzyna Sobańska.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 11 do protokołu.  
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.  
 
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”, braku głosów „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 179/2019. 
 
 
Ad. pkt. 3d. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ul. Li ściastej 56/56A i Liściastej bez numeru – druk nr 180/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Katarzyna Sobańska.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 12 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy jest już ktoś zainteresowany kupnem tej 
nieruchomości? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska odpowiedziała, że przynajmniej jeden z użytkowników. Dodała, że 
prawdopodobnie może nawet dwa podmioty są zainteresowane kupnem tej nieruchomości.  
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, jaka jest cena z metra kwadratowego? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska odpowiedziała, że biorąc pod uwagę wartość gruntu cena wynosi ok. 311 zł  
za metr kwadratowy. W przypadku wartości całej nieruchomości łącznie z budynkami jest  
to ok. 546 zł za metr kwadratowy. 
 
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: 6 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”  i 2 głosami „wstrzymującymi 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 180/2019. 
 
 
Ad. pkt. 3e. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ul. Stefana Jaracza 40 – druk nr 181/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Katarzyna Sobańska.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 13 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy prowadzona jest tam jeszcze jakaś 
działalność gospodarcza? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska odpowiedziała, że jest tam prowadzona komercyjna działalność gospodarcza. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy podmioty wynajmujące będą musiały się 
stamtąd wyprowadzić? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska wyjaśniła, że sprzedaż nastąpi z umową najmu. Nabywca wejdzie w prawa miasta 
jako wynajmującego, więc będzie istniała możliwość kontynuacji.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, ile jest tych podmiotów? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska odpowiedziała, że około dziewięciu. 
 
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 1 głosie „wstrzymującym 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 181/2019. 
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Ad. pkt. 3f. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie przez Miasto Łódź nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ul. Przędzalnianej 101/103 oraz określenia zasad objęcia udziałów przez 
Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu)  
do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego  
– druk nr 173/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka 
Graszka.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 14 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań.  
 
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: 9 głosami „za”, braku głosów „przeciw”  i 2 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 173/2019. 
 
 
Ad. pkt. 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że w dyspozycji Komisji 
znajdują się dwa sprawozdania: 
 

• z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych za rok 2018 – druk nr 161/2019 (stanowi załącznik nr 15  
do protokołu), 

• z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018 – druk nr 162/2019 (stanowi 
załącznik nr 16 do protokołu). 

 
Ponadto poinformował o wpłynięciu do Komisji zestawienia przedstawiającego wykonanie 
dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi za 5 m-cy 2019 roku. 
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Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podziękował wszystkim radnym za 
punktualne przybycie na posiedzenie Komisji.  
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
zamknął posiedzenie Komisji.  
 
 
Protokół sporządziła:        
Aneta Michalak 
Sekretarz Komisji        


