
DPr-BRM-II.0012.1.9.2018 

 

 Protokół nr 73/VII/2018 
 

posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 
Rady Miejskiej w Łodzi 
    z dnia 3 lipca 2018 r. 

 

 
 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji  - 11 radnych 
 
obecnych  - 11 radnych 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
Listy obecności stanowią załączniki nr  1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
Zaproszenia stanowią załączniki nr  3 i 4 do niniejszego protokołu. 
 
 

II.  Proponowany porządek obrad: 
 

1. Przyjęcie protokołu z 72. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 238/2018. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018-2040 – 
druk 239/2018. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące 
działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 
nadzorowane przez Miasto Łódź – druk nr 233/2018. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ulicy Zgierskiej 71 – druk nr 215/2019. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy al. Rodziny Grohmanów bez numeru – druk nr 226/2018. 



 2

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: 
Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru i Targowej 6/8 oraz alei Rodziny 
Scheiblerów bez numeru – druk nr 227/2018. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w  sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi  
przy szlaku kolejowym Łódź – Koluszki – druk nr 228/2018. 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ulicy Równej 5 – druk nr 229/2018. 

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w  sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 34 – druk nr 230/2018. 

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 54- druk nr 232/2018. 

12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za rok 2017 – druk nr 236/2018. 

13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017  
– druk nr 237/2018. 

14. 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. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiadomił, że do Komisji wpłynęły 
autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2018 rok – druk nr 238/2018 oraz zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk 239/2018.  
Ponadto zaproponował wprowadzenie do porządku obrad Komisji w punkcie 14 projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 
Łodzi – druk nr 250/2018, w punkcie 8a projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji 
Wojskowej 42 – druk nr 219/2018, w punkcie 8b projektu uchwały w sprawie  wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy 
Traugutta 7 – druk nr 231/2018, w punkcie 15 projektu uchwały w sprawie współorganizacji 
przez miasto Łódź "Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022" – druk nr 
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248/2018 oraz w punkcie 16 projektu uchwały w sprawie członkostwa miasta Łodzi  
w międzynarodowej organizacji "Urban Land Institiute" - druk nr 249/2018.   
 
Radna p. Urszula Niziołek - Janiak: Panie przewodniczący zanim wprowadzimy  
do porządku obrad projekt uchwały dotyczący Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 
Łodzi, prosiłabym o sprawdzenie, czy do druku uchwały był dodany załącznik, bo ja  
go w skrzynce nie miałam. W tym załączniku znajdują się wszystkie dane, co się zmienia. 
Jeżeli nie mamy takiego załącznika, to na jakiej podstawie mielibyśmy procedować te 
zmiany. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Pani dyrektor, czy mamy ten załącznik? 
 
Z-ca dyrektora Biura ds. Rewitalizacji p. Elżbieta Michalska: załącznik był w postaci 
płyty CD i został dołączony do projektu uchwały. Do Rady Miejskiej złożono 6 płyt. 
 
Radna p. Urszula Niziołek - Janiak: na jakiej podstawie radni mają się zorientować, co tam 
jest i co my zmieniamy. Radni powinni wiedzieć wcześniej, co zmieniają.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Pani dyrektor może zreferować temat. 
 
Radna p. Urszula Niziołek - Janiak: Panie przewodniczący GPR to jest bardzo obszerny 
materiał. Prosiłabym o niewprowadzanie tego projektu uchwały do porządku obrad Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: ja tylko wprowadzam ten projekt 
uchwały do porządku obrad Komisji, bo chciałem się zorientować o kosztach finansowych, 
jakie pochłonie to przedsięwzięcie. Komisja Finansów nie jest komisją merytoryczną, 
Komisja Finansów zajmuje się finansami. Mnie interesuje finansowa strona tego zagadnienia, 
a nie merytoryczna.   
 
Radna p. Urszula Niziołek - Janiak: wydaje mi się, że to, na co są te pieniądze wydawane, 
też Pana przewodniczącego interesuje. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: jest Komisja merytoryczna, która będzie 
się tym zajmowała. Natomiast, proszę mi wierzyć, że nie jestem zbyt skłonny, żeby wydawać 
pieniądze miasta, które są niepotrzebne.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: Pani radna już zapytała  
o załącznik do tej uchwały. Z tego co wiem, ta uchwała nie była procedowana przez żadną 
inną komisję, w związku z czym trudno ją w tej chwili opiniować, skoro nie mamy istoty 
sprawy. Chciałbym również zgłosić propozycję wykreślenia z porządku obrad Komisji 
punktu nr 5 , czyli projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 71 – druk nr 215/2018, 
punktu nr 6 czyli projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Rodziny Grohmanów bez numeru – 
druk nr 226/2018, punktu nr 7 czyli projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Juliana 
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Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru i Targowej 6/8 oraz alei Rodziny Scheiblerów bez 
numeru – druk nr 227/2018, punktu nr 8  czyli projektu uchwały w  sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi  
przy szlaku kolejowym Łódź – Koluszki – druk nr 228/2018, punktu nr 10 czyli projektu 
uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 34 – druk nr 230/2018 i punktu nr 11 
czyli projektu uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 54 - druk nr 
232/2018. Uważam, że te sprzedaże są nieuzasadnione i nie są w interesie Miasta.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: jeżeli zdejmiemy te wszystkie punkty to 
bez żadnej dyskusji wejdą one jutro na sesję Rady Miejskiej. Znając matematykę to Państwo 
radni nie będą mieli możliwości zapoznania się z tymi projektami wcześniej niż na sesji. 
Sądzę, że nie jest to dobra praktyka, żeby Rada Miejska dyskutowała nad projektami uchwał, 
które Państwo chcecie zdjąć z Komisji, tylko po to, żeby na sesji powiedzieć, że nie były 
procedowane w Komisji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: nie zgodzę się z tym.  
Po to zgłaszam ten wniosek, żeby te projekty w ogóle nie były rozpatrywane. Jutro na sesji 
również będę zgłaszał podobny wniosek.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie 
z porządku obrad Komisji punktu nr 5, czyli projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 71 – 
druk nr 215/2018, punktu nr 6 czyli projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Rodziny 
Grohmanów bez numeru – druk nr 226/2018, punktu nr 7 czyli projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ulicach: Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru i Targowej 6/8 oraz alei 
Rodziny Scheiblerów bez numeru – druk nr 227/2018, punktu nr 8  czyli projektu uchwały 
w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej  
w Łodzi przy szlaku kolejowym Łódź – Koluszki – druk nr 228/2018, punktu nr 10  
czyli projektu uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 34 – druk nr 230/2018  
i punktu nr 11 czyli projektu uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 54 
- druk nr 232/2018. 
 
W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymuj ących się” wniosek nie uzyskał większości.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie wniosek  
o wprowadzenie do porządku obrad Komisji projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi – druk nr 250/2018. 
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W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymuj ących się” wniosek nie uzyskał większości.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie wniosek  
o wprowadzenie do porządku obrad Komisji w punkcie 14 projektu uchwały w sprawie 
współorganizacji przez miasto Łódź "Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 
2022" – druk nr 248/2018. 
 
W głosowaniu: przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 
się” wniosek uzyskał większość.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie wniosek  
o wprowadzenie do porządku obrad Komisji w punkcie 15 projektu uchwały w sprawie 
członkostwa miasta Łodzi w międzynarodowej organizacji "Urban Land Institiute" - druk nr 
249/2018.   
 
W głosowaniu: przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym 
się” wniosek uzyskał większość.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie wniosek  
o wprowadzenie do porządku obrad Komisji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Polskiej 
Organizacji Wojskowej 42 – druk nr 219/2018. 
 
W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymuj ących się” wniosek nie uzyskał większości.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie wniosek  
o wprowadzenie do porządku obrad Komisji projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Traugutta 7  
– druk nr 231/2018. 
 
W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, 5 głosach „przeciw” i braku głosów 
„wstrzymuj ących się” wniosek nie uzyskał większości.  
 
W związku z brakiem innych uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
przeszedł do procedowania zmienionego porządku obrad. 
 
W związku z brakiem innych uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
przeszedł do realizacji zmienionego porządku obrad. 
 

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie protokołu z 72. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 238/2018. 
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3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018-2040  
– druk 239/2018. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
gromadzenia i przeznaczenia dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące 
działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 
nadzorowane przez Miasto Łódź – druk nr 233/2018. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ulicy Zgierskiej 71 – druk nr 215/2019. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy al. Rodziny Grohmanów bez numeru – druk nr 226/2018. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: 
Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru i Targowej 6/8 oraz alei Rodziny 
Scheiblerów bez numeru – druk nr 227/2018. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w  sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi  
przy szlaku kolejowym Łódź – Koluszki – druk nr 228/2018. 

9. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy ulicy Równej 5 – druk nr 229/2018. 

10. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w  sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 34 – druk nr 230/2018. 

11. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 54- druk nr 232/2018. 

12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za rok 2017 – druk nr 236/2018. 

13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2017  
– druk nr 237/2018. 

14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie współorganizacji przez 
miasto Łódź "Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022" – druk nr 
248/2018. 

15. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie członkostwa miasta Łodzi 
w międzynarodowej organizacji "Urban Land Institiute" - druk nr 249/2018.   

16. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołu z 72. posiedzenia Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  z  7. 
posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z  72. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 10 głosach „za” , braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 72. posiedzenia. 
 
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 205/2018 wraz  
z autopoprawką. 

 
Projekt uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  
 
Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką, 
które stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: Pan Skarbnik  mówił  
o zwiększeniach i zmniejszeniach. Ile łącznie wynoszą zmniejszenia? Bo według 
autopoprawki zwiększenia wynoszą 11 mln zł. 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jeżeli chodzi o autopoprawkę to jest  
8 mln 683 tys. 289 zł i to są dwa zadania związane z wdrażaniem nowych Systemów ZFM  
i Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jeżeli chodzi o System ZFM to jest to kwota  
8 mln 615 tys. 689 zł, jeśli chodzi o System Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest to kwota  
67 tys. 600 zł. To jest związane z przesunięciem startu produkcyjnego na 1 stycznia,  
co powoduje, że w WPF na 2019 rok trzeba te środki odtworzyć.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałbym spytać, bo tutaj 
była mowa o dodatkowych środkach na remont kamienicy przy Więckowskiego 4.  
Na Komisji Kultury była mowa o tym, że te dodatkowe pieniądze są ujęte w umowie, która 
została podpisana prawdopodobnie na 125 tys. zł łącznie. Tutaj znajduje się dodatkowa kwota 
na nadzór autorski. Chodzi mi o to, czy skoro umowa była podpisana to te środki nie powinny 
być już wcześniej zabezpieczone w całości w budżecie?  
 
Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: tak to zostało ujęte w umowie, jakby 
w dwóch transzach. Nic nie zostało nadprogramowo zaplanowane.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: proszę sobie wyobrazić, 
żebyśmy nie uchwalili tego zwiększenia pieniędzy, wtedy ta umowa nie miałaby pokrycia.  
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Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: chciałam uzupełnić, że według mnie 
to działanie było pragmatyczne, z tego względu, iż sam projekt, który zawieraliśmy jak  
i nadzór, o którym od razu mówiliśmy wynikał z tego, żeby zobowiązać Pana Siudmaka  
do nadzoru, ale już po tym jak zostaną zaakceptowane zarówno projekt jak i wykonawca. 
Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem i tutaj nie ma żadnego wyłomu z tego,  
co pierwotnie zaprojektowaliśmy.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: Pani dyrektor ja nie 
kwestionuję tego projektu. Cieszę się, że ten projekt powstaje. Mnie głównie chodzi o to,  
że skoro była podpisana umowa na 125 tys. zł, która zawierała już kwoty dotyczące nadzoru 
to te pieniądze powinny być już wcześniej zabezpieczone w budżecie, bo powinno być 
pokrycie. 
 
Dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska: rozumiem, ale jest to tylko kwestia 
formalna i organizacyjna.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: nie zgodzę się z tym. Równie 
dobrze można byłoby podjąć bardzo wiele różnych zobowiązań nie mając pokrycia i później 
jakie były tego konsekwencje. O to mi chodzi.     
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: chciałem dodać, że w momencie podpisywania  
tej umowy w 2017 roku zabezpieczenie było. Te środki zostały zapisane jako wydatki 
niewygasające z terminem do końca czerwca 2018 roku. W związku z tym, że nie zostały 
wydane, one są odtwarzane.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem jeszcze spytać 
odnośnie środków, które musimy zwrócić w wysokości 60 tys. zł i 360 tys. zł.  
Z czego wynikają te zwroty? 
 
Gł. księgowa w MOPS. P. Tamara Sagan: są to zwroty świadczeń nienależnie pobranych  
w ubiegłych latach? 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: czy to znaczy, że ktoś 
wnioskował o zwrot? 
 
Gł. księgowa w MOPS. P. Tamara Sagan: ktoś wcześniej dostał świadczenie z pomocy 
społecznej. Stwierdziliśmy, że takie świadczenie mu nie przysługiwało i zostało ono 
dobrowolnie bądź w wyniku windykacji zwrócone.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem spytać o siedzibę 
Zarządu Lokali Miejskich. Deklaracje były takie, że ta siedziba na Kościuszki będzie gotowa 
w czerwcu. Teraz mamy lipiec i dokładane są dodatkowe środki. Chciałem spytać, kiedy ta 
siedziba będzie gotowa? 
 
Z-ca dyrektora ds. technicznych w ZLM p. Marek Piórek: w tej chwili trwają prace 
odbiorowe. 30 maja generalny wykonawca zgłosił odbiór. Mieliśmy uwagi, co do tego 
odbioru i teraz kolejny odbiór jest wyznaczony na 5 lipca. Jeśli chodzi o przeprowadzkę to 
planujemy ją od 1 października. Jeśli chodzi o budynki A i C to prace odbiorowe odbędą się 
jutro, natomiast jeśli chodzi o budynek B, który jest zlokalizowany przy ulicy Wólczańskiej, 
tam termin realizacji zaplanowaliśmy do końca sierpnia.   
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: rozumiem, że zasiedlenie 
nastąpi dopiero jesienią.  
 
Z-ca dyrektora ds. technicznych w ZLM p. Marek Piórek: zgodnie z harmonogramem 
zasiedlenie jest zaplanowane na 1 października.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałbym zapytać  
o pokrycie straty, jeśli chodzi o Port Lotniczy Łódź. Czy są jakieś perspektywy wzrostu ilości 
pasażerów w związku z tymi liniami, które się uruchomiły? 
 
Prezes Portu Lotniczego Łódź p. Anna Midera: w tym roku szacujemy, że wzrost, jeśli 
chodzi o liczbę pasażerów będzie około 15 % większy niż w ubiegłym roku.   
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: w związku z którymi 
kierunkami będzie ten wzrost? 
 
Prezes Portu Lotniczego Łódź p. Anna Midera: w tym roku pod koniec marca 
otworzyliśmy codzienne, poza weekendowe loty do Monachium, gdzie operatorem jest 
Lufthansa. Ponadto od 12 maja lata Ryanair na kierunku Ateny raz w tygodniu. Od połowy 
czerwca tego roku do końca października mamy również czartery do Turcji – Antalii  
i Bułgarii – Burgas. To są te rzeczy, o których wiemy na ten rok. Być może czeka nas jeszcze 
jakaś niespodzianka, ale żeby o tym mówić, musimy mieć to już zakontraktowane.   
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: jak to wygląda w stosunku 
do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ilu pasażerów było w ubiegłym roku, a ile jest 
teraz? 
 
Prezes Portu Lotniczego Łódź p. Anna Midera: w ubiegłym roku obsłużyliśmy 207 000 
pasażerów. W tym roku szacujemy, że będzie około 230 000 pasażerów.  
 
Radna p. Urszula Niziołek – Janiak: chciałam zapytać, czy te loty są w takich godzinach, 
które pozwalają wrócić do Łodzi tego samego dnia, czy nie? Zwrócono mi uwagę, że przy 
lotach biznesowych jest to bardzo ważne. 
 
Prezes Portu Lotniczego Łódź p. Anna Midera: loty do Monachium odbywają się  
od poniedziałku do piątku raz dziennie. W związku z tym wrócić można następnego dnia. 
Ateny mamy raz w tygodniu, więc można lecieć na tydzień do Aten i potem po tygodniu 
wrócić. Natomiast czartery kierują się własnymi prawami. Z deklaracji przewoźnika 
Lufthansy wiem, że jeżeli loty będą wypełnione w 75 % albo więcej, będziemy mogli 
rozmawiać o zwiększeniu częstotliwości do dwóch razy dziennie.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 4 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”  i 2 głosami  „wstrzymującymi 
się” nie wydała opinii do projektu uchwały opisanego w druku nr 238/2018 wraz  
z autopoprawką. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem ponowić swój 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad Komisji punktów dotyczących sprzedaży nieruchomości, 
które wcześniej zgłaszałem. Chodzi o punkty 5, 6, 7, 8, 10 i 11 porządku obrad Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: z uwagi na to, że Państwo radni niczego 
nie chcecie procedować, zamykam posiedzenie Komisji.  

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 
 
 
 
Protokół sporządziła:        Przewodniczący Komisji  
Aneta Michalak 
Sekretarz Komisji           Władysław Skwarka 


