
DPr-BRM-II.0012.3.1.2019 

  
Protokół nr 5/I/2019 

 
posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
    z dnia 15 stycznia 2019 r. 

 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

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

• radny p. Sebastian Bohuszewicz – nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radny p. Kamil Deptuła - nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radny p. Rafał Reszpondek - nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radna p. Katarzyna Wachowska - nieobecna nieusprawiedliwiona 

 
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 2. i 4. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 5/2019. 

3. Sprawozdanie z realizacji w drugim półroczu 2018 r. Uchwały Nr XXXIV/372/96 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości gruntowych – druk nr 6/2019. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od ceny 
sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego – druk nr 1/2019. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 
nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania  
w użytkowanie – druk nr 356/2018. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, 
cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Łodzi – druk nr 2/2019. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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III. Przebieg posiedzenia. 

W związku ze śmiercią Prezydenta Gdańska p. Pawła Adamowicza przewodniczący Komisji 
poprosił wszystkich przybyłych o powstanie i minutę ciszy.  
 
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.  

W dalszej kolejności przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował 
zmiany do porządku obrad Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował wprowadzenie  
w punkcie 1a projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 8/2019. 
 
W związku z brakiem innych uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
przeszedł do głosowania zmienionego porządku obrad. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” przyj ęła 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 2. i 4. posiedzenia Komisji.  

1a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040 
– druk nr 8/2019. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 5/2019. 

3. Sprawozdanie z realizacji w drugim półroczu 2018 r. Uchwały Nr XXXIV/372/96 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości gruntowych – druk nr 6/2019. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od ceny 
sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego – druk nr 1/2019. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 
nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania oraz oddawania  
w użytkowanie – druk nr 356/2018. 
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6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, 
cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Łodzi – druk nr 2/2019. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
 

Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołów z 2. i 4. posiedzenia Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  
z  2. i 4. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
Nikt nie wniósł uwag.  
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 2. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 2. posiedzenia. 
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 4. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 4. posiedzenia. 
 
 
Ad. pkt. 1a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
na lata 2019-2040 – druk nr 8/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski. 
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 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. 
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Komisja w głosowaniu: 4 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 3 głosami  
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 8/2019. 
 
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 5/2019. 
 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski. 
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 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: 6 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 2 głosami  
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 5/2019. 
 
 
Ad. pkt. 3. Sprawozdanie z realizacji w drugim półroczu 2018 r. Uchwały  

Nr XXXIV/372/96 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 maja 1996 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych – druk nr 6/2019. 

 
Sprawozdanie przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem  
p. Agnieszka Andrzejewska – Koniuszaniec.  
 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 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. 
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Komisja przyj ęła niniejsze Sprawozdanie.  
 
 
Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od ceny 
sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego – druk nr 1/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem  
p. Agnieszka Andrzejewska – Koniuszaniec. 
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 1/2019. 
 
 
Ad. pkt. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości, ich wydzierżawiania 
oraz oddawania w użytkowanie – druk nr 356/2018. 

 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka 
Graszka.  
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy musi być zróżnicowanie, jeśli 
chodzi o kwoty 500 tys. zł i 1 mln zł. Dodał, że Rada Miejskiej przyzwyczaiła się do kwoty 
500 tys. zł. Zaproponował ujednolicenie tych kwot, czyli pozostawienie kwoty 500 tys. zł.  
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka wyjaśniła, że jest to 
uregulowanie dowolne, jest to propozycja i decyzja Prezydenta Miasta. Dodała, że przekaże tę 
prośbę i jeżeli Prezydent się na to zdecyduje, to wprowadzi to autopoprawką.  
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Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zaproponował dalej idący wniosek polegający na tym, 
żeby ta wartość nie wynosiła 500 tys. zł a 300 tys. zł. Ponadto zgłosił postulat, który dotyczy 
uzupełnienia tej uchwały o konieczność zasięgania opinii jednostek pomocniczych Miasta, 
jeżeli nieruchomości, które będą przedmiotem tych operacji dotyczą obszaru działania tej 
jednostki. 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka wskazała na zapis 
w uchwale, który mówi, że wprowadza się §3a i §3b. Tym samym zmienia się §3, który 
dotyczył sprzedaży udziałów, w ten sposób, że zapis „odpłatne przeniesienie udziałów” 
zastępuje się zapisem „sprzedaż udziałów”. Nadmieniła, że jeśli chodzi o zbywanie 
nieruchomości dodaje się §3a, który będzie miał 5 punktów i w punkcie 4 jest napisane,  
że „warunkiem przeniesienia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania 
wieczystego jest uprzednie wystąpienie o opinię właściwej jednostki pomocniczej miasta, 
właściwych komórek organizacyjnych i innych organów właściwych ze względu na szczególne 
cechy…”. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przypomniał, że statut jednostek 
pomocniczych precyzuje te zapisy. Wydział musi przesłać do opinii projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie propozycję,  
aby w § 3a pkt. 3) litera a) i litera b) kwota 1 mln zł została zastąpiona kwotą 500 tys. zł.  
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka poprosiła  
o przemyślenie, czy nie mogłaby zostać kwota 1 mln zł. Podkreśliła, że z zasad powinno 
wynikać, iż część działań jest w kompetencji Prezydenta, a część w kompetencji Rady 
Miejskiej. Dodała, że aporty zawsze są wnoszone do spółek, które są dobrze znane,  
które realizują zadania i  tutaj nie nadużywa się tych nieruchomości gminnych. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podkreślił, że dla samej zasady chciałby, 
aby te kwoty były ujednolicone. Chodzi o to, żeby wszystkie nieruchomości o wartości 
większej niż 500 tys. były zbywane za zgodą Rady Miejskiej.  
 
Wobec powyższego przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod 
głosowanie propozycję, aby w § 3a pkt. 3) litera a) i litera b) kwota 1 mln zł została 
zastąpiona kwotą 500 tys. zł lub 300 tys. zł.  
 
Za wnioskiem dotyczącym kwoty 500 tys. zł głosowało 4 radnych. 
 
Za wnioskiem dotyczącym kwoty 300 tys. zł głosowało 3 radnych. 
 
W związku z powyższym pierwszy wniosek polegający na tym, żeby w § 3a pkt. 3) litera a)  
i litera b) kwota 1 mln zł została zastąpiona kwotą 500 tys. zł uzyskał większość.  
 
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: 8 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 356//2018 wraz z przyjętą 
poprawką Komisji. 
 
 
Ad. pkt. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad 

wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Łodzi  
– druk nr 2/2019. 

Projekt uchwały przedstawiła p.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka 
Graszka.  
 
Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował, żeby tam gdzie jest 
wskazana kwota 1 mln zł zastąpić ją kwotą 500 tys. zł.  
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka wyjaśniła, że przy 
wskazaniu kwoty 1 mln zł intencją było to, żeby były takie przypadki, w których Prezydent 
będzie sam decydował. Jeżeli to ma być uchwała systemowa, to kompetencje muszą być 
podzielone na te, które nie wymagają zgody i na te które wymagają, stąd ten próg 1 mln zł. 
Dodała, że jeżeli zostanie wprowadzony próg 500 tys. zł to w zasadzie za każdym razem 
trzeba będzie prosić Radę Miejską o zgodę. Podkreśliła, że sama nie ma nic przeciwko temu, 
ale daje pod rozwagę to, czy jednak nie warto pozostawić progu 1 mln zł.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podkreślił, że 500 tys. zł to jest bardzo 
dobra kwota. Nadmienił, że przy dużych transakcjach kwota 1 mln zł nie praktycznie żadnego 
znaczenia. Dlatego zaproponował, aby była to kwota 500 tys. zł.  
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka zaznaczyła,  
że wójtom, burmistrzom i prezydentom wcale nie jest nie na rękę chodzić na Radę, bo to jest 
tak, że mam dodatkową zgodę. Podkreśliła, że tutaj intencją prezydenta nie było to,  
żeby omijać Radę. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował, żeby ujednolicić kwoty  
i żeby we wszystkich uchwałach był próg 500 tys. zł.   
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski podkreślił, że podtrzymuje wniosek o zastąpienie 
kwoty 1 mln zł, kwotą 300 tys. zł. Natomiast chciałby oprócz tego złożyć zastrzeżenie do tej 
pierwszej części, w której są zapisy dotyczące wkładów pieniężnych. W opinii radnego jest to 
trochę nieczytelna forma, kiedy rozstrzyga się o tym, że w budżecie jakaś kwota jest 
zabezpieczona i  to znaczy, że już dalej nie będzie trzeba się nad tym zastanawiać, tylko 
automatem prezydent będzie korzystał z tych kwot i rozstrzygał o wniesieniu takiego wkładu 
pieniężnego. Zdaniem Pana radnego zabezpieczenie takich kwot w budżecie jest pewną 
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operacją związaną z obciążeniem budżetu, natomiast co do zasadności dokonania tej operacji 
w przypadku każdej spółki, Rada Miejska powinna wyrazić opinię w tej sprawie. W związku 
z tym zaproponował, żeby w pierwszej części paragrafu 2 wprowadzić taką regułę,  
iż „wniesienie wkładu pieniężnego wymaga zgody Rady Miejskiej do wysokości określonej  
w budżecie”.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wskazał, że prezydent wykonuje budżet 
miasta, który uchwalili radni, przekazując aport pieniężny do spółki. Dodał, że tutaj radni nie 
powinni się zastanawiać, czy druga uchwała będzie lepsza czy gorsza. Uchwała już została 
przyjęta, kwota została dokładnie zapisana.     
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka podkreśliła,  
że wkłady pieniężne to jest sytuacja szczególna, ponieważ nie można dać wkładów 
pieniężnych, jeżeli nie ma kwoty w budżecie, bo byłoby to naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Dodała, że zasady obejmowania udziałów są bardzo proste, bo one mówią,  
że sumę pieniędzy dzielimy na liczbę udziałów, a różnica jeśli jest jakaś drobna, idzie na 
kapitał zapasowy i  to jest jedyna zasada. W opinii Pani dyrektor wprowadzenie do budżetu,  
a są to pieniądze ściśle znaczone, zasady chodzenia po indywidualne zgody, gdzie mamy 
prostą zasadę o dzieleniu wkładu na udziały, nie jest to dobrym rozwiązaniem.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że za kompetencje Rady 
Miejskiej bardziej odpowiada poprzednia uchwała, która mówi o sprzedaży nieruchomości, 
bo radni nie wiedzą jakie nieruchomości o wartości do 1 mln zł są sprzedawane. Natomiast 
stwierdził, że chciałby żeby Rada jednak wiedziała i decydowała o takich rzeczach. W tym 
przypadku jest sytuacja taka, że na sesji budżetowej już dokładnie wiadomo, jaki będzie aport 
do konkretnej spółki. Każdy z radnych ma świadomość tego, jakie kwoty są przekazywane do 
spółek.   
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka podkreśliła,  
że w pierwszej wersji tej uchwały było zapisane, iż obejmowanie udziałów odbywa się 
poprzez dzielenie tej kwoty podwyższenia przez wartość nominalną udziałów, obejmowanie 
udziałów i różnica idzie na kapitał zapasowy. Niestety Biuro Prawne zakwestionowało te 
zapisy, ponieważ uznało, że wkraczamy w kompetencje prezydenta. Dodała, że w różnych 
innych rozstrzygnięciach również było powtórzone, iż opisywanie, jak mają być obejmowane 
udziały już nie jest kompetencją Rady Miejskiej. Z tego też powodu pozostawiono ogólny 
zapis, mówiący tylko o tym, że zasadą jest to, że jeżeli w budżecie jest zapisana jakaś kwota 
pieniędzy, na którąś ze spółek i na co, to jest to wystarczające, żeby objąć udziały.   
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował, żeby ujednolicić kwoty  
i żeby we wszystkich uchwałach był próg 500 tys. zł. Chodzi o to, żeby się nie zastanawiać,  
w którym przypadku jest 1 mln zł, w którym 500 tys. zł, a w którym 300 tys. zł.   
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że w przypadku reguły związanej  
z wkładem pieniężnym, Wydział uznał, że skoro na sesji budżetowej to się rozstrzygnie to już 
dalej powinno się zostawiać to prezydentowi. Dodał, że nie kwestionuje tych zobowiązań, 
które dotyczą zaciąganych obligacji i spłat związanych z realizacją określonych projektów.  
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W opinii radnego, kiedy mamy sytuację, w której rekompensata np. dla MPK  jest 
rekompensatą związaną z bieżącymi zadaniami i świadczonymi usługami i to się pokrywa 
wkładem pieniężnym, powinno być to za każdym razem przedmiotem analizy. Wprowadzanie 
takiego automatyzmu będzie pogłębiało się w tym znaczeniu, że spółki będą traktować budżet 
miasta jak studnię bez dna. Będę wywierać presję na prezydenta, żeby programował  
w budżecie coraz większe kwoty wkładu pieniężnego i potem będzie to automatem 
przepływać do takiej spółki, która w opinii radego jest kompletnie niegospodarna. Dlatego,  
za każdym razem powinno się taką operację ocenić.  Zdaniem radnego taka reguła powinna 
być wprowadzona. Podkreślił, że decyzje dotyczące wkładów pieniężnych powinny być  
w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. 
  
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka dodała,  
że we wszystkich systemówkach innych miast ta zasada, że wkłady pieniężne zapisane  
w budżecie nie wymagają dodatkowej zgody jest utrzymana.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podkreślił, że w jego opinii to jest 
logiczne. Natomiast Pan radny mówi o tym, żeby Rada Miejska powtórnie analizowała 
sytuację ekonomiczną danej spółki, żeby spółka tłumaczyła się na co wydatkuje publiczne 
pieniądze.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski wskazał, że podczas debaty budżetowej nie jest 
przeprowadzana specjalna analiza spółek. Jest robione to dość pobieżnie i decyzje są bardziej 
na zasadzie rezerwowania pieniędzy w budżecie na taki wydatek, niż jest to rzeczywista 
analiza. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował, że każdorazowo 
zorganizuje posiedzenie Komisji Finansów w spółce, która otrzymała wkład pieniężny. 
Podczas takiego posiedzenia będzie można zapoznać się z kondycją finansową tej spółki.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że jemu nie zależy na tym, czy Komisja 
będzie się spotykać w danej spółce czy też nie. Podkreślił, że jemu chodzi wyłącznie o to, 
żeby decyzja o przekazaniu pieniędzy do spółki, zwłaszcza na działalność bieżącą,  
była rozstrzygana w oparciu o decyzje Rady Miejskiej.   
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wskazał, że jego propozycja daje szerszą 
możliwość sprawdzenia kondycji finansowej spółki. Dodał, że i tak obiecuje, iż takie 
posiedzenia Komisji będą organizowane. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie wniosek 
formalny, aby w § 2 pkt. 3) lit. b) ) kwota 1 mln zł została zastąpiona kwotą 500 tys. zł.  
 
W głosowaniu: przy 4 głosach „za”, 4 głosach „przeciw”  i 1 głosie „wstrzymującym się” 
wniosek nie uzyskał większości. 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie wniosek 
formalny, aby w § 2 pkt. 3) lit. b) ) kwota 1 mln zł została zastąpiona kwotą 300 tys. zł.  
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W głosowaniu: przy 4 głosach „za”, 5 głosach „przeciw”  i przy braku głosów 
„wstrzymujących się” wniosek nie uzyskał większości. 
 
W dalszej kolejności przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod 
głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego p. Włodzimierza Tomaszewskiego, 
żeby w pierwszej części paragrafu 2 wprowadzić regułę, iż wniesienie wkładu pieniężnego 
wymaga zgody Rady Miejskiej do wysokości określonej w budżecie.  
 
W głosowaniu: przy 4 głosach „za”, 5 głosach „przeciw”  i przy braku głosów 
„wstrzymujących się” wniosek nie uzyskał większości. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zgłosił wniosek formalny o ponowne głosowanie 
poprawki, aby w § 2 pkt. 3) lit. b) ) kwota 1 mln zł została zastąpiona kwotą 500 tys. zł.  
 
W głosowaniu: przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  i przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” wniosek uzyskał większość. 
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka wskazała,  
że kompetencją Rady nie jest wyrażanie zgody na obejmowanie udziałów za 500 tys. zł,  
czy za 1 mln zł, tylko określanie zasad obejmowania udziałów. Podkreśliła, że to jest różnica.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 9 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 2//2019 wraz z przyjętą 
poprawką Komisji. 
 
 
Ad. pkt. 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu do Komisji 
zestawienia wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi za 11 m – cy. 
 
Ponadto przewodniczący Komisji  poinformował, że do Komisji wpłynął wniosek  
od Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. A. Rubinsteina w Łodzi w sprawie 
uwzględnienia w budżecie na 2019 rok środków finansowych w kwocie 700 tys. zł  
na organizację kolejnego Festiwalu im. A. Rubinsteina.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zaproponował, żeby skierować ten wniosek  
do Prezydenta Miasta, aby rozważyła możliwość dofinansowania i objęcie tego Festiwalu 
stałą umową. Dodał, że jeśli będzie taka możliwość, żeby dokonała zmian w budżecie. 
Festiwal o tak światowej marce jest doskonałą promocją naszego miasta.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował, aby przekazać ten wniosek 
do Prezydenta Miasta i zapytać, jakie są plany finansowe Miasta w stosunku do tego 
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Festiwalu w tym roku i w latach kolejnych. W dalszej kolejności, Komisja zastanowi się co, 
dalej w tej sprawie.  
 
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 


