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 Protokół nr 77/X/2018 
 

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

    z dnia 30 października 2018 r. 

 

 
 
 

I.  Obecność na posiedzeniu: 
 
stan Komisji  - 11 radnych 
 
obecnych  - 10 radnych 
 

• radny p. Bartosz Domaszewicz - nieobecny nieusprawiedliwiony 
 
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 76. posiedzenia Komisji.  

2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Budżetu i Polityki 
Podatkowej w VII kadencji samorządu w latach 2014-2018.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 323/2018. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018-2040  
– druk 324/2018. 

5. 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. 
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował wprowadzenie  
do porządku obrad Komisji w punkcie 4a projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji kultury, 
dla których organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 327/2018. 

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

Komisja w głosowaniu: przy 6 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 obrad przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z 76. posiedzenia Komisji.  

2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Budżetu i Polityki 
Podatkowej w VII kadencji samorządu w latach 2014-2018.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 323/2018. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2018-2040  
– druk 324/2018. 

4a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r. dla samorządowych instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 327/2018. 

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołu z 76. posiedzenia Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  z  76. 
posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z  76. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 6 głosach „za” , braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 76. posiedzenia. 
 
 
Ad. 2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Budżetu i Polityki 
Podatkowej w VII kadencji samorządu w latach 2014-2018.  
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do przesłanego drogą 
emailową Sprawozdania z działalności Komisji są jakieś uwagi. 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania nad 
przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji. 

Komisja w głosowaniu: 7 głosami za, brakiem głosów przeciw i wstrzymujących się przyjęła 
Sprawozdanie z działalności Komisji. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej Rady 
Miejskiej w Łodzi za 2016 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 323/2018 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 6 i 7 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem spytać, co by było, 
gdybyśmy dzisiaj tej zmiany nie dokonywali, bo wszystkie te nagrody jubileuszowe 
teoretycznie powinny być już przewidziane w budżecie, a dopiero teraz to rozstrzygamy.  
Na czym polegało to planowanie? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: chcę powiedzieć, że corocznie środki na 
odprawy emerytalne były planowane w rezerwie celowej. W tym roku ta rezerwa była  
w wysokości 15 mln zł i ona w trakcie roku była uruchamiana. Rezerwa ta nie została 
uruchomiona w pełnej wysokości, na chwilę obecną pozostały w niej jeszcze środki 
finansowe. Rzeczywiście corocznie planowaliśmy w niepełnej wysokości, bo wiadomo czym 
innym jest naliczenie, a czym innym jest kwestia skorzystania z możliwości przejścia na 
emeryturę. Natomiast w tym roku jest dość wyjątkowa sytuacja, bo patrząc na lata poprzednie 
dosyć dużo osób korzysta z możliwości przejścia na emeryturę, stąd te środki muszą być 
zabezpieczone. W związku z tym występujemy o uzupełnienie tych środków.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałbym się dowiedzieć,  
na czym polega wyjątkowość tego roku. Proszę o odpowiedź jutro na sesji. Ponadto 
chciałbym przypomnieć się, bo na wczorajszej Komisji Gospodarki Mieszkaniowej  
i Komunalnej prosiłem o takie zestawienie i chodziłoby o kwestie związane  
z odszkodowaniami z tytułu niezabezpieczenia lokali socjalnych. Będę wdzięczny  
za to zestawienie. Chciałbym żebyśmy mieli świadomość, ile płacimy za te odszkodowania,  
a ile moglibyśmy nie płacić, gdybyśmy więcej przeznaczali na remonty lokali i je zapewniali, 
nie wchodząc w kolizje, nie płacąc odszkodowań.  
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Z-ca dyrektora ds. spraw finansowych w Zarządzie Lokali Miejskich p. Agnieszka 
Moczydłowska: przygotuję to zestawienie i postaram się je przekazać jutro na sesji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: uważam, że jest to efekt obniżenia wieku 
emerytalnego przez obecnie rządzących. Wcześniej wiek emerytalny dla kobiet przypadał na 
67 rok życia, teraz 60 rok życia. Proszę zatem zobaczyć, że siedem roczników może 
skorzystać z tego uprawnienia. Niektórzy nie planują przejść na emeryturę mając nawet ponad 
60 lat, ale niektórzy skorzystali z tego, dlatego to nie było zapisane w budżecie miasta, bo oni 
nie mieli zamiaru iść na emeryturę.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: wyraziłbym raczej 
wątpliwość co do takiej tezy, dlatego, że raczej tutaj pracownicy którzy mają doświadczenie  
i duży staż pracy, deklarowali gotowość dłuższej pracy, więc chyba jest jakaś inna przyczyna 
tych zmian. Dowiemy tego na jutrzejszej sesji. Chciałem jeszcze zapytać o wydatki na 
oświetlenie ulic. Ja rozumiem, że po tym, kiedy tamta firma pośrednicząca upadła i nastąpiła 
zmiana, to już jest rozstrzygnięcie następnego przetargu, jeśli chodzi o obsługę. 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: do końca tego roku, tak. Natomiast na nowy 
okres postępowanie będzie jeszcze przeprowadzane.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: podnosiłem kwestię 
pośrednictwa, bo wydaje się, że jesteśmy na tyle dużym podmiotem zamawiającym,  
że moglibyśmy nie posługiwać się pośrednikami, tylko wprost przeprowadzać działania 
związane z zakupem bezpośrednio od dostarczycieli energii.  
 
Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny : ZDiT należy do grupy, która zamawia całą energię. 
Do 15 września byliśmy traktowani jak każdy zwykły indywidualny klient, musieliśmy płacić 
z poszczególnych punktów i do tej pory schodzą faktury. Nie dość, że nie jesteśmy obrabiani 
jak gdyby w tych pakietach, to za każdy punkt, za każdy licznik jesteśmy osobno liczeni,  
po normalnych stawkach. Punktów mamy 1200, stawki za energie wzrosły o około 80 %.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: ja wiem, że tak się stało,  
iż jest to efekt tego, że posłużyliśmy się pośrednikiem. Jednak chciałem spytać, czy w tej 
chwili nastąpiło jakieś porozumienie i będziemy płacić mniej? 
 
Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny : tak, mamy płacić mniej. Niemniej jednak nie znam 
szczegółów, bo ZDiT nie prowadzi tego postępowania, tylko Wydział Gospodarki 
Komunalnej.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: na jakim etapie jest to postępowanie? 
 
Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny : na ten rok jest rozstrzygnięte.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: od kiedy będziemy płacić mniej? 
 
Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny : tego dokładnie nie powiem.  
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: od 15 września jest już stała umowa do końca 
roku i wtedy płacimy mniej niż płaciliśmy dostarczycielowi zapasowemu. Natomiast tak czy 
inaczej jest to kwota wyższa aniżeli płaciliśmy firmie Corenta. Teraz jest przygotowywane 
nowe postępowanie, gdzie będzie umowa od 1 stycznia. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: byłbym wdzięczny, żeby na 
sesji była informacja, ile więcej płaciliśmy w okresie do 15 września, ile więcej będziemy 
płacić od 15 września do końca roku oraz czy będziemy dalej posługiwać się pośrednikiem 
czy też w negocjacjach będziemy bezpośrednim partnerem.   
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: doproszę na jutro Panią dyrektor Jasińską.  
 
Radny p. Sebastian Bulak: chciałem spytać o części składowe, jak to wygląda procentowo, 
jeśli chodzi o kwotę 7 mln 306 tys. zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, nagrody oraz 
godziny nadliczbowe. Proszę również o informacje, dla ilu pracowników byłoby to 
przeznaczone. 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: na jutro przygotujemy informację zbiorczą  
w tym temacie.  
 
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 3 głosami  
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku  
nr 323/2018 wraz z autopoprawką. 
 
 
Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 
2018-2040 – druk 324/2018. 

 
Projekt uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  
 
Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką, 
które stanowią załączniki nr 8 i 9 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań. 
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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: 5 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 3 głosami  
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku  
nr 324/2018 wraz z autopoprawką. 
 
 
Ad. pkt. 4a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2018 r.  
dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatore m jest Miasto 
Łódź – druk nr 327/2018. 

 
Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Kultury p. Dagmara Śmigielska.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 10 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: 8 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 327/2018. 
 
 
Ad. pkt. 5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu do Komisji 
następujących pism: 
 

• zestawienia przedstawiającego wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta 
Łodzi za 9 m - cy 2018 roku, 

• informacji z RIO w sprawie zmiany składu orzekającego nadzorującego Miasto Łódź. 
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Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
zamknął posiedzenie Komisji. 
 
 
 
 
Protokół sporządziła:        Przewodniczący Komisji  
Aneta Michalak 
Sekretarz Komisji           Władysław Skwarka 


