
DPr-BRM-II.0012.3.18.2019 

Protokół nr 22/XII/2019 
 

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

    z dnia 17 grudnia 2019 r. 

 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM 
stan - 13 
obecnych – 9 

• radny p. Tomasz Anielak - nieobecny nieusprawiedliwiony 
• 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. Zmiany w projekcie budżetu na 2020 rok.  

2. Przyjęcie opinii Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej  
w Łodzi w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2020 rok oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2020-2040. 

3. 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.  
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W dalszej kolejności przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował 
zmiany do porządku obrad Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował wprowadzenie  
do porządku obrad Komisji następujących punktów:  

• w punkcie 2a) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  
w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ulicy Tatrzańskiej 113 B- druk nr 387/2019, 

• w punkcie 2b) projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  
w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ulicy Łanowej 4 – druk nr 386/2019. 

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Zmiany w projekcie budżetu na 2020 rok.  

2. Przyjęcie opinii Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej  
w Łodzi w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2020 rok oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2020-2040. 

2a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej 
w Łodzi przy ulicy Tatrzańskiej 113 B- druk nr 387/2019. 

2b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej 
w Łodzi przy ulicy Łanowej 4 – druk nr 386/2019. 

3. 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 7 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. Zmiany w projekcie budżetu na 2020 rok.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że do Komisji nie 
wpłynęły żadne propozycje zmian do projektu budżetu na 2020 rok. 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski podkreślił, że Pani Prezydent w dniu 
dzisiejszym podpisała autopoprawkę do projektu budżetu na 2020 rok.  
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Ad. pkt. 2. Przyjęcie opinii Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady 
Miejskiej w Łodzi w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2020 rok oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2040. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że w treści opinii Komisji 
znajdują się dane dotyczące dochodów i wydatków, rekomendacje dla Pani Prezydent oraz 
opinie Komisji Rady Miejskiej.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wskazał, że w dniu wczorajszym do Wydziału 
Budżetu dotarły opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2020 
rok oraz WPF na lata 2020-2040. Dodał, że uchwała RIO dotycząca projektu budżetu na 2020 
rok ma opinię pozytywną z uwagą, która dotyczy uporządkowania kwestii zadań zleconych. 
Zmiana taka zostanie dokonana w autopoprawce. Ponadto w autopoprawce znajdzie się 
dodatkowy załącznik dotyczący zadań z budżetu obywatelskiego.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy RIO stwierdziła, żeby 
pokazać budżet obywatelski w projekcie budżetu. 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że biorąc pod uwagę zmiany 
przepisów, budżet obywatelski będzie się rządził innymi zasadami niż do tej pory. Będzie 
musiał być załącznik i nie będzie można dokonywać dowolnych zmian zakresu rzeczowego 
zadań, które były poddane głosowaniu. Ponadto budżet obywatelski i te zadania, które zostały 
wybrane muszą być literalnie wpisane do budżetu już na etapie budżetu uchwalonego, a nie w 
późniejszym terminie. Nadmienił, że jeśli chodzi o drugą opinię dotyczącą WPF i możliwości 
sfinansowania planowanego deficytu to opinia jest pozytywna, ale również z uwagami. Uwagi 
związane są przede wszystkim z tym, że dług jest na dosyć wysokim poziomie i to jest 
pokazywane. Mimo tego opinia jest pozytywna gdyż ta różnica pomiędzy wskaźnikiem 
dopuszczalnym a wskaźnikiem na koniec każdego roku polepszyła się. Obecnie jest 2% tzw. 
luzu. Nie ma żadnego roku, w którym wskaźniki spełniamy po uwzględnieniu wyłączeń spod 
długu. Sytuacja jest na pewno lepsza, aczkolwiek biorąc pod uwagę konieczność dopisania do 
długu również tych umów wsparcia poziom długu jest zdaniem RIO wysoki. Natomiast 
zachowujemy przewidziane prawem ograniczenia.   
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podkreślił, że jest przeciwnikiem 
zaciągania kredytów. Dodał, że miał nadzieję, że Urząd Marszałkowski zastosuje rozwiązania 
polegające na tym, iż Miasto będzie mogło podpisywać umowy na dotacje. Pozwoli to na 
całkowite zmniejszenie zaciągania kredytów na projekty unijne. Dodał, że jednak nadal 
Miasto jest na tym samym poziomie, jeśli chodzi o planowanie kredytów i obligacji 
komunalnych, niżeli przed tą operacją z Marszałkiem. W opinii przewodniczącego warto się 
zastanowić, czy w 2021 roku całkowicie nie odejść od wspomagania się kredytami na tzw. 
„przejadanie”.   
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski zaznaczył, że Miasto nie przejada środków z 
tytułu kredytów i pożyczek. Przyrost długu finansuje wydatki majątkowe na poziomie 30-40 
%, więc środki z długu są przeznaczane na wydatki majątkowe. Po drugie ustawa wymuszając 
posiadanie nadwyżki operacyjnej nie pozwala przejadać środków kredytowych. Podkreślił, że 
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niewątpliwie ograniczenia dochodowe do końca niezależne od Miasta wymuszają zwiększony 
dług. Zwiększony dług w nowym WPF wynosi 100 mln zł.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podkreślił, że nikt nie przekona go do 
zaciągania kredytów, bo to jest bardzo kosztowna rzecz.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie pozytywną opinię 
do projektu budżetu Miasta Łodzi na 2020 rok.  
 
W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących 
się” Komisja wydała opinie pozytywną do projektu uchwały druk nr 364/2019. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie pozytywną opinię 
do projektu wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na  lata 2020 - 2040.  
 
W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, 3 głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących 
się” Komisja wydała opinię pozytywną do projektu uchwały druk nr 365/2019. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie pozytywną opinię 
do Stanowiska Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej w Łodzi 
w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2020-2040.  
 
W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących 
się” Stanowisko Komisji zostało przyjęte.  
 
Ostateczne Stanowisko Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady Miejskiej  
w Łodzi w sprawie projektu budżetu Miasta Łodzi na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020-2040 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
 
Ad. pkt. 2a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej 
w Łodzi przy ulicy Tatrzańskiej 113 B- druk nr 387/2019. 
 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem  
p. Agnieszka Dobrucka.  
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 
 
W związkiem braku innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 387/2019. 
 

Ad. pkt. 2b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości położonej 
w Łodzi przy ulicy Łanowej 4 – druk nr 386/2019. 
 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem  
p. Agnieszka Dobrucka.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 7 do protokołu.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 
 
W związkiem braku innych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu: 8 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 386/2019. 
 
 
Ad. pkt. 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Komisji poinformował o wpłynięciu do Komisji wniosku Stowarzyszenia 
Przyjaciół Starego Miasta z prośbą o pomoc finansową. Ponadto poinformował o wpłynięciu 
wniosku od mieszkańców Łodzi dotyczącego nieprawidłowo naliczonej opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Oprócz tego do Komisji wpłynął raport z konsultacji 
społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na 2020 rok oraz projektu WPF na lata 2020 – 
2040. 
 
Przewodniczący Komisji  przekazał życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 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                     


