
DPr-BRM-II.0012.3.13.2019 

Protokół nr 17/X/2019 
 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 
Rady Miejskiej w Łodzi 

    z dnia 15 października 2019 r. 

 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM 
stan - 13 
obecnych – 10 

• radny p. Sebastian Bohuszewicz - nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radny p. Kamil Deptuła - 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 16. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 332/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 – 2040  
–druk nr 333/2019. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka. 

 

III. Przebieg posiedzenia. 

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



 2

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował wprowadzenie  
do porządku obrad w punkcie 3a projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości – druk nr 337/2019. 

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołu z 16. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 332/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019 – 2040  
–druk nr 333/2019. 

3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości – druk nr 337/2019. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
W związku z brakiem innych uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 6 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. 
 
 

Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołu z 16. posiedzenia Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  
z  16. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
W związku z brakiem uwag, wiceprzewodnicząca Komisji przeszła do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 16. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 7 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 16. posiedzenia. 
 
 

Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 332/2019 wraz  
z autopoprawką. 
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Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła dyrektor Wydziału Bud żetu  
p. Małgorzata Wojtczak. 
 
Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jaka kwota ogólna została 
wydatkowana w związku z promocją projektów rewitalizacyjnych?  
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że ogólna kwota 
łączna w latach od 2019 do 2023 roku wyniosła 10 mln 361 tys. 662 zł po stronie zmniejszeń  
i 10 mln 360 tys. 662 zł po stronie zwiększeń. Per saldo jest to kwota zwiększenia o 1 tys. zł. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski poprosił o przygotowanie zestawienia dotyczącego 
wielkości kwot, które będą przeniesione z wydatków inwestycyjnych na promocyjne, jeśli 
chodzi o projekty rewitalizacyjne.  
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że łączne 
zmniejszenie jest na kwotę 10 mln 361 tys. 662 zł na wydatkach majątkowych i przeniesienie 
kwoty na wydatki bieżące w wysokości 10 mln 360 tys. 662 zł.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy to dotyczy wszystkich projektów  
z rewitalizacji obszarowej.  
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że tak.  
 
Radny p. Radosław Marzec zapytał o zmniejszenie środków w wysokości 75 tys. 500 zł  
na zadaniu majątkowym pn. „Budowa ścianki treningowej do tenisa na zieleńcu  
przy ul. Junackiej”. Radny zapytał, czy to zadanie w ogóle nie będzie realizowane? Ponadto 
zwrócił uwagę, że w druku podstawowym jest informacja, iż subwencja oświatowa dla Łodzi 
została zwiększona. Zapytał, jaka to jest kwota? 
 
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski odpowiedział, że, jeśli chodzi  
o subwencję to łącznie jest to 680 tys. 605 zł. Dodał, że wniosek był na inną, wyższą kwotę.  
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak powiedziała, że poszuka informacji 
na ten temat.  
 
W oczekiwaniu na wyjaśnienia przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poinformował, że w ubiegłym tygodniu gościł w delegacji na Świecie Regionów w Brukseli. 
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że odbył tam bardzo dużo spotkań, ponadto jest bardzo 
dużo zmian dotyczących finansowania ze środków unijnych. Podkreślił, że bardzo duże 
zmiany dotyczą funduszy przewidzianych w planie Junkersa, który zostanie rozszerzony na 
cztery strefy i będzie finansowany poprzez EBI i wszystkie banki krajowe – w przypadku 
Polski będzie to Bank Gospodarstwa Krajowego. Rozporządzenie Komisji Europejskiej 
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będzie uzgodnione z Parlamentem, połowa 2020 roku to przewidywany czas wejścia w życie 
tych uzgodnień. Fundusz Spójności ma zostać uzgodniony pod koniec 2020 roku. 
Przewodniczący Komisji podkreślił, że wizyta w Brukseli była bardzo udana  
i w porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta postara się wykorzystać te informacje na gruncie 
miejskim.      
 
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski poinformował, że zadanie pn. „Budowa 
ścianki treningowej do tenisa na zieleńcu przy ul. Junackiej” nie będzie realizowane w tym 
roku. Dodał, że w uzasadnieniu wprost nie są napisane przyczyny takiego stanu rzeczy. 
Dokładną informację odnośnie budowy ścianki treningowej przekaże jutro na sesji RM.  
 
Radny p. Radosław Marzec powiedział, że będzie wdzięczny za uzyskanie informacji w tym 
zakresie.  
 
W związku z brakiem innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 3 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 332/2019 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 322/2019 wraz z autopoprawką. 
 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski. 
 
Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 7 i 8 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 
 
W związku z brakiem innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 8 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 3 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 322/2019 wraz z autopoprawką. 
 
 
Ad. 3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości – druk nr 337/2019. 

Projekt uchwały przedstawił dyrektor Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek. 
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Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 
 
W związku z brakiem innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”  i brakiem głosów 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 337/2019. 
 
 
Ad. pkt. 4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu do Komisji 
pisma od przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do prac, mających na 
celu nowelizację procedury budżetowej. Przewodniczący Komisji wskazał, że w tej chwili 
jest bardzo mało czasu na zmianę procedury budżetowej, która miałaby obowiązywać w tym 
roku. 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak potwierdziła, że w tym roku może 
być problem, ponieważ odbywają się konsultacje społeczne w sprawie projektu budżetu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podkreślił, że w tym roku nie ma 
możliwości zmiany tej procedury. W porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta będzie starał się 
ustalić procedurę, żeby zmienić tę uchwałę, żeby sesja budżetowa odbywała się przed  
świętami Bożego Narodzenia, tak jak ma to miejsce w innych miastach Polski.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zaproponował, żeby Komisja zajęła się tą sprawą zaraz po 
przyjęciu budżetu Miasta. Przypomniał, że ta uchwała została przygotowana po długich 
konsultacjach i mając na względzie to, że są prowadzone konsultacje z mieszkańcami Łodzi. 
Radni najpierw chcieli zapoznać się z wynikami tych konsultacji a dopiero później pracować 
w komisjach. Po zmianie, jeżeli te terminy zostaną skrócone trzeba mieć świadomość,  
że kiedy 15 listopada do Rady Miejskiej wejdzie projekt budżetu, radni niezwłocznie będą 
musieli go zaopiniować nie znając wyników konsultacji społecznych. Rada Miejska będzie 
miała zatem mniej czasu na dyskusje i będzie procedowała budżet w oderwaniu od konsultacji 
społecznych, co może wywołać wrażenie, że radni nie interesują się głosem łodzian.  
W opinii radnego przyspieszenie tej procedury jest oczywiście możliwe, ale wiąże się z tym, 
że radni będą źle odebrani przez mieszkańców.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka nadmienił, że rozmawiał ze Skarbnikiem 
Miasta na temat wcześniejszego przekazania budżetu do Rady Miejskiej. Niestety Skarbnik 
Miasta jednoznacznie stwierdził, że jest to niemożliwe.  
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Radny p. Tomasz Kacprzak podkreślił, że jeśli projekt budżetu Miasta byłby przekazany do 
Rady Miejskiej wcześniej niż 15 listopada np. o tydzień czy dziesięć dni to wtedy komisje 
mogą zacząć szybciej go procedować i szybciej można byłoby ogłosić konsultacje społeczne. 
Radny wskazał, że jeśli jest to niemożliwe, to trzeba mieć świadomość, iż Rada Miejska 
będzie miała mniej czasu na dyskusję nad budżetem i nie będzie znała wyników konsultacji 
społecznych.  
  
Ponadto przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu do 
Komisji innych pism tj: 

• od mieszkańców ul. Górskiej, którzy proszą o zabezpieczenie w budżecie na 2020 rok 
środków finansowych na realizację inwestycji na tej ulicy, 

• zestawienia przedstawiającego wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta 
Łodzi za 8 m-cy 2019 roku.  

 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że następne wyjazdowe 
posiedzenie Komisji odbędzie się 19 listopada 2019 roku o godz. 9:15 w siedzibie jednej ze 
spółek miejskich. 
 
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                     


