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 Protokół nr 76/X/2018 
 

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

    z dnia 9 października 2018 r. 

 

 
 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji  - 11 radnych 
 
obecnych  - 8 radnych 
 

• radny p. Sebastian Bulak – nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radny p. Bartosz Domaszewicz - nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radna p. Urszula Niziołek - Janiak – nieobecna nieusprawiedliwiona 

 
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 75. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 313/2018. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018-2040  
– druk 314/2018. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia 
Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi w Łodzi przy ul. Piotra 
Czajkowskiego 14 poprzez włączenie jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 – druk nr 309/2018. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie połączenia Szkoły 
Podstawowej nr 158 w Łodzi przy ul. Janosika 136 z Przedszkolem Miejskim nr 94 
w Łodzi przy ul. Janosika 136 w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Łodzi przy 
ul. Janosika 136 i nadania statutu – druk nr 310/2018. 
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6. 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. 

W związku z brakiem uwag przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł do 
głosowania zaproponowanego porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: przy 8 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” przyj ęła zaproponowany porządek obrad.  

Wobec powyższego przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł  
do realizacji zaproponowanego porządku obrad. 

 
 
Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołu z 75. posiedzenia Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  z  75. 
posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z  75. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 8 głosach „za” , braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 75. posiedzenia. 
 
 
Ad. pkt. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 313/2018 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.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: proszę o wyspecyfikowanie kwoty  
44 mln zł, które zdejmujemy w dziale Transport i łączność.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: to są zadania tj. „Przebudowa układu 
drogowego wokół multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna: – 2 mln 450 tys. zł - tych 
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środków nie uda się wydać w tym roku; „Transport niskoemisyjny – wydatki nieobjęte 
umową o dofinansowanie – 16 mln zł - środki te były zabezpieczone na komunikację 
zastępczą i w 2018 roku na komunikację zastępczą niezbędne jest 7 mln zł, pozostałe środki 
będą również przeznaczone dla MPK, ale w ramach podwyższenia kapitału; „Przebudowa 
dróg na terenie Polesia” – 2, 5 mln zł – środki te nie będą wydatkowane w tym roku, ale będą 
odtworzone w 2019 roku; „Kompleksowy program sieci niskoemisyjnej transportu 
publicznego wraz z zakupem taboru” – 23 mln 158 tys. 447 zł – środki te w tym roku nie będą 
wydane, nowe harmonogramy przesuwają okres realizacji projektu do 2022 roku.    
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: mamy podpisaną umowę  
o dofinansowanie, jeśli chodzi o naprawę komunikacji miejskiej. Czy coś wpłynęło od 
Marszałka jako zaliczka? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jeśli chodzi o rozliczenie z lat ubiegłych, to 
środki wpłynęły w kwocie ponad 7,5 mln zł.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: tutaj dzisiaj w tej uchwale 
oczywiście największym bohaterem jest MPK, które pożera dość dużo pieniędzy. Celowo 
używam tego pojęcia, ponieważ jest kompletnie nieefektywne i te środki, które tutaj są 
przekazywane na amortyzację, na zakupy, na rekompensatę na te zakupy. Chcę przypomnieć, 
że kiedyś MPK kupowało za własne środki i amortyzowało też w ramach własnej gospodarki 
finansowej, a dzisiaj każdy zakup jest pokrywany z budżetu Miasta. Zatem jest to naprawdę 
wysoce gospodarna ekipa zarządzająca, gratuluję, chciałbym mieć taki luksus, żeby bez 
żadnych ograniczeń wystawiać rachunki do Miasta i żeby Miasto to pokrywało. Zwracam na 
to uwagę i będę to czynił dalej, ponieważ uważam, że Państwo ani nie dajecie usług 
adekwatnych do środków, jakie dostajecie, ani też nie gospodarujecie tymi pieniędzmi w taki 
sposób, żeby były z nich największe pożytki publiczne.    
  
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: Pani dyrektor Agnieszka Graszka 
przekaże zarządowi MPK wyrazy uznania Pana radnego dla ich działań.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: w chwili obecnej na sali znajduje się  
4 radnych. W związku z tym, z powodu braku kworum zamykam posiedzenie Komisji.   
 
 
 
 
Protokół sporządziła:        Przewodniczący Komisji  
Aneta Michalak 
Sekretarz Komisji           Władysław Skwarka 


