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Protokół nr 8/III/2019 

 
posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
    z dnia 26 marca 2019 r. 

 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM 
stan - 13 
obecnych – 11 

• 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 protokołu z 7. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 59/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040  
– druk nr 60/2019. 

4. 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. 
Nikt się nie zgłosił.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował wprowadzenie  
następujących projektów uchwal: 
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• w punkcie 4 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza bez 
numeru – druk nr 67/2019, 
 

• w punkcie 5 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września bez 
numeru, ul. Olechowskiej bez numeru i Olechowskiej 87/89 – druk nr 68/2019, 

 
• w punkcie 6 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Miasto Łódź – druk nr 64/2019. 
 

• w punkcie 7 Sprawy różne i wniesione wnioski. 
 
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 1 głosie „wstrzymującym 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 protokołu z 7. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 59/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040  
– druk nr 60/2019. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Prezydenta Gabriela 
Narutowicza bez numeru – druk nr 67/2019. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 
Września bez numeru, ul. Olechowskiej bez numeru i Olechowskiej 87/89  
– druk nr 68/2019. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  
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6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat  
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź – druk nr 64/2019. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 
Ponadto przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu do 
Komisji autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 59/2019 oraz do projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
na lata 2019-2040 – druk nr 60/2019. 
 

 
Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołu z 7.posiedzenia Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  
z  7. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
Nikt nie wniósł uwag.  
 
W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 7. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 7 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 7. posiedzenia. 
 
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 59/2019 wraz  
z autopoprawką. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski. 
 
Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz: chciałbym spytać, czy wniesienie dopłat do Centrum 
Medycznego, to jest pokrycie straty, czy jest to dokapitalizowanie Spółki? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: to nie jest dokapitalizowanie, jest to dopłata 
związana z sytuacją podmiotu.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz: chciałbym spytać o kwotę 1 mln 314 tys. zł dla MAKiS. 
Na ostatniej Komisji mówiliśmy, że wydatki związane z organizacją mistrzostw wyniosą  
ok. 5 mln 600 tys. zł. Czy nadal jest to ta sama pula środków, czy są to dodatkowe pieniądze? 
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: te zakupy były kalkulowane w ramach  
5 mln zł, tylko forma realizacji tej części planu jest poprzez dokapitalizowanie.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz: czy będą jeszcze jakieś dalsze dokapitalizowania? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jeżeli chodzi o dokapitalizowanie dla MAKiS, 
to z tytułu realizacji mistrzostw U-20 nie będzie dokapitalizowań.  
 
Radny p. Sebastian Bohuszewicz: czy będą jakieś inne dopłaty?  
 
P.o. dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego p. Agnieszka Graszka: jeżeli chodzi  
o finansowanie zadań, które postawiono przed MAKiS – em w związku z  mistrzostwami 
świata to będą one w formie dokapitalizowania tylko w tej kwocie, w której widać  
w projekcie uchwały. Wydział Sportu również będzie miał środki na zadania związane  
z mistrzostwami świata. Na pewno będziemy prosili o zwiększenie środków na dopłatę. Ma to 
związek nie tyle z mistrzostwami świata, co z obiektami, które MAKiS co roku przejmuje  
w dzierżawę. Przychody i koszty na obiektach nie spinają się, w związku z tym dopłata do 
strat na pewno będzie musiała być w tym roku wyższa niż zaplanowano.   
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem prosić o określenie, jaka wartość, jakie 
tytuły, jakie zadania wiążą się z hasłem pt. Program dla Osiedli? Proszę o przygotowanie 
takiego zestawienia i jak to się ma porównawczo do budżetu z lat poprzednich. Czy to są 
dodatkowe pieniądze, czy też to są te same, tylko ujęte w ramach tego tytułu. Prosiłbym 
również o dostarczenie ostatecznego zestawienia Mia100 Kamienic. Ten program nigdy do 
końca nie został doprecyzowany, liczba kamienic nie została określona, a trwało to cztery 
lata. Prosiłbym, żeby w ciągu najbliższych dwóch tygodni uzyskać takie zestawienie.  
W dalszej kolejności chciałem prosić o informację, ile wolnych środków jeszcze będzie do 
rozdysponowania i łącznie jaką kwotą Państwo dysponowali na koniec 2018 roku, ile już 
zadysponowano, a ile jeszcze pozostaje.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: szczegółowo taka informacja zostanie 
przekazana. Jednak wskażę, że po tym projekcie przychody z tytułu wolnych środków  
są rozdysponowane na poziomie 78 mln 280 tys. 4 zł, wolnych środków jest 215 mln zł. 
Należy jednak pamiętać, że część tych środków, to środki, które są znaczone, a więc nie 
można ich rozdysponować na inne cele. To są środki przede wszystkim z projektów unijnych, 
są to również środki z tytułu dawnych funduszy celowych jak Funduszu Kartograficznego, 
czy Funduszu Ochrony Środowiska i to jest około 30 mln zł.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał o remont wiaduktu na ulicy 
Przybyszewskiego. Dodał, że rozumie, iż środki zostaną przekazane na stworzenie 
dokumentacji, która ma posłużyć zabezpieczeniu ruchu na tym wiadukcie, czy też jest to 
przyszłościowe pod kątem prowadzonego remontu.     
 
Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny : będzie to przebudowa wiaduktu. Ekspertyza 
wskazała, że jeszcze do czerwca po wiadukcie na Przybyszewskiego mogą poruszać się 
pojazdy ciężkie. Od czerwca po wiadukcie będą mogły jeździć wyłącznie pojazdy lekkie.  
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W tym zakresie zostaną wykonane ekspertyzy i sprawdzimy stan tych wiaduktów po zimie. 
Wiadukty są w dobrym stanie, jeśli chodzi o wiadukty tramwajowe i dostosowanie, więc jest 
możliwość żeby była przepustowość i możliwość poruszania się komunikacją zbiorową  
i dopuszczenie wiaduktów tramwajowych dla ruchu autobusowego. Chodzi o przebudowę 
wiaduktów tramwajowych w taki sposób, żeby mogły po nich jeździć autobusy.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy temu ma służyć ta dokumentacja? 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy te środki przeznczone są  
na dokumentację? 
 
Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny : częściowo na dokumentację, częściowo na podjęcie 
działań. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, jaka będzie ostatecznie wielkość tych 
remontów i jak w czasie będzie się rozkładać obciążenie finansowe? 
 
Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że to wyjdzie z dokumentacji. Teraz 
nie jest w stanie o tym powiedzieć.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał o ulicę Dąbrowskiego.  
 
Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny wyjaśnił, że na razie czekamy na dokumentację 
dotyczącą wiaduktu północnego. Wszystkie prace rozplanowane są na dwa lata i zostały 
oszacowane na kwotę 8 mln zł. Jeśli chodzi o wiadukt południowy decyzja jeszcze nie 
zapadła, czy będzie podlegał rozbiórce, czy będzie naprawiany. Dodał, że dla zapewnienia 
komunikacji wiadukt południowy w ciągu dwóch lat musi być doprowadzony do takiego 
stanu, żeby mógł odbywać się tam ruch dwukierunkowy. Koszt remontu szacowany jest na  
8 mln zł.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: proszę o przygotowanie zbiorczej informacji 
zawierającej szacunek kosztów i harmonogram prac związanych z naprawą tych obiektów. 
Wtedy będziemy mieć orientację, jaka jest perspektywa czasowa i kiedy te trudności 
komunikacyjne się unormują i będą trochę mniejsze. Chciałbym również spytać o kwotę  
2 mln zł dla Zarządu Lokali Miejskich z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania  
pn. „Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego”. Co to jest za 
decyzja, do jakiej nieruchomości się ona odnosi? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski zwrócił uwagę, że przy projekcie budżetu ZLM 
wskazał tych decyzji najbardziej pilnych na kwotę około 10 mln zł. Przy projekcie budżetu 
pojawiło się 5 mln zł z deklaracją, że w miarę pojawiania się, czy uwalniania się środków  
w trakcie roku ta pula będzie zwiększana. W związku z tym teraz proponowane jest 
zwiększenie o 2 mln zł, natomiast zakres rzeczowy zostanie przedstawiony jutro na sesji.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał o zwiększenie wydatków w zadaniu  
pn. „Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego”. Radny zapytał, ile było 
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planowanych środków na to zadanie w 2019 roku, czy one maleją, ponieważ jest większa 
oferta lokali socjalnych, czy też dalej utrzymują się na takim dużym poziomie.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka powiedział, że z powodu nieobecności 
przedstawiciela Zarządu Lokali Miejskich odpowiedź zostanie udzielona jutro na sesji.   
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał o wyjazdy służbowe zagraniczne. Zapytał, 
jaka kwota była planowana w budżecie roku 2019  na to zadanie? Poprosił również  
o przypomnienie tych zadań, które są wykonywane w ramach części internacjonalizacji 
gospodarczej przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne 
i terytorialny marketing gospodarczy. Zapytał, co będzie finansowane w ramach kwoty  
3 mln 205 tys. zł? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jeżeli chodzi o wyjazdy służbowe,  
to zwiększenie wydatków następuje przede wszystkim w dwóch tytułach. Pierwsze 
zwiększenie dotyczy funkcjonowania Urzędu – wydatki na wyjazdy służbowe, gdzie plan 
przed zmianą wynosił 100 tys. zł i jest zwiększany o 100 tys. zł. Po tej zmianie jest 
ostatecznie 200 tys. zł. Drugie zwiększenie o 50 tys. zł jest związane z rozliczeniem diet  
z tytułu odbywania podróży służbowych. Trzeba pamiętać, że są to nie wszystkie środki na 
wyjazdy służbowe, bo część wyjazdów realizowanych jest także w ramach projektów 
unijnych. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: rozumiem, że wzrost jest o 150 %.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jeżeli porównalibyśmy z latami ubiegłymi  
to była podobna praktyka, że w trakcie roku środki na wyjazdy służbowe były uzupełniane. 
Więc jeżeli odniesiemy to do roku 2018 czy 2017 to środki są jeszcze mniejsze niż w tamtych 
latach.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: bardziej chodzi mi nie o wielkość tych środków tylko 
o to, że w dość szybkim czasie mamy wzrost a nawet tę kwotę, która jest rozliczeniem tych 
diet. Wydaje mi się, że ta wartość powinna być już programowana na starcie budżetu. 
Ponadto chciałem prosić o informację związaną z obiektami sportowymi, a która dotyczy 
MAKiS. Chciałbym uzyskać zestawienie dotyczące kwot, które ta Spółka ma otrzymywać od 
Miasta łącznie na poszczególne przedsięwzięcia, czy to w postaci dokapitalizowania czy też 
innych form. Chciałbym żebyśmy mieli pełny obraz, jakie pieniądze są dedykowane tej 
instytucji zarówno w kontekście działań kapitałowych jak i potencjalnych ulg, które ta Spółka 
otrzymuje np. jeżeli chodzi o pewne zobowiązania jak np. podatek od nieruchomości. 
Prosiłbym, aby w tym zestawieniu znalazły się także informacje dotyczące planowanych 
wydatków związanych z mistrzostwami  w piłce nożnej U-20, zarówno jeśli chodzi o zadania 
realizowane przez MAKiS jak również inne jednostki miejskie. Ponadto chciałbym zadać 
pytanie odnośnie utrzymania przez MAKiS obiektu na stadionie przy ul. 6 sierpnia. Z tego co 
wiem proces inwestycyjny już się tam zakończył, ale nie wykonano odwodnienia płyty tego 
stadionu. Po ostatniej imprezie Enduro, która odbyła się w zeszłym roku, ziemia została tam 
najpierw nawieziona, potem została wywieziona, ale nie podjęto żadnych działań, żeby 
zrealizować to odwodnienie. W moim przekonaniu można było to zrobić w ramach prac 
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dodatkowych. Byłoby to wielokrotnie tańsze niż robienie tych prac od nowa przez innego 
wykonawcę. Dlaczego wtedy tych działań nie podjęto? Płyta byłaby już gotowa do nowego 
sezonu i nie byłoby takich perturbacji. Nie wygląda to dobrze wizerunkowo i Miasto będzie 
musiało ponieść duże koszty związane z tymi pracami.  
 
Prezes Zarządu MAKiS p. Krzysztof Maciaszczyk: Spółka dwa lata temu wnioskowała  
o wykończenie płyty centralnej w innych sposób niż to było pierwotnie planowane. Chodziło 
o wykonanie płyty betonowej, która umożliwiłaby Spółce organizowanie dużo większej ilości 
imprez, niż tylko imprezy żużlowe. Dzisiaj ponawiamy tę prośbę. Wiem jednak, że nie można 
było tego wrzucić w przetarg, po drugie musiałaby być zmieniona decyzja środowiskowa. 
Wnioskujemy z powrotem o wykonanie płyty betonowej i jest szansa, żeby po sezonie 
żużlowym będzie można to wykonać. Jest czas na zaprojektowanie i wykonanie tej 
inwestycji. Jeśli chodzi o PZMOT mamy gwarancję, że przyjmują naszą prośbę  
o zaakceptowanie takiego wykończenia płyty, z myślą, że na kolejny sezon wszystko będzie 
gotowe.    
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: dlaczego nie podjęto działań, jak był tam jeszcze 
wykonawca? Wtedy byłoby to zrobione ekspresowo. Można było tego dokonać przy okazji 
wywózki ziemi po zawodach Enduro i byłoby to pięć razy taniej.  
 
Prezes Zarządu MAKiS p. Krzysztof Maciaszczyk: to nie jest pytanie do Spółki. 
Inwestorem było Miasto. Spółka miała związana ręce.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: mogliście wnioskować do Zarządu Inwestycji 
Miejskich.    
 
Prezes Zarządu MAKiS p. Krzysztof Maciaszczyk: już wcześniej wnioskowaliśmy do ZIM 
o inne wykończenie tej płyty. Myślałem dokładnie tak samo, że jak proces będzie wcześniej 
rozpoczęty to będzie taniej.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: będę się o to upominał, bo dla mnie jest to sprawa 
nieracjonalna. Ponadto chciałem spytać o wniesienie dopłat do Centrum Medycznego. Gdyby 
spojrzeć na wszystkie łódzkie placówki zdrowia, to taka dopłata to jest jedyny przypadek, 
jeśli chodzi o funkcjonowanie tych obiektów, jeśli chodzi o ich kondycję finansową,  
czy Państwo planują jeszcze inne wsparcie tych placówek. 
   
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: teraz po sprawozdaniu finansowym będą 
podejmowane decyzje co do innych placówek. Myślę, że ostatecznie będzie to w kwietniu.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: wydaje mi się, że wcześniej nie było takiej praktyki. 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: praktykowaliśmy to. Po zmianie przepisów 
musimy decydować, jeżeli jest ujemny wynik, czy pokrywamy, czy tak naprawdę 
likwidujemy placówkę. Przepisy wymuszają na nas tego typu decyzje. Ostatecznie do końca 
września te decyzje muszą zostać podjęte. Myślę, że my już w kwietniu będziemy mieli tę 
wiedzę.  
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Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: ile wcześniej dopłacaliśmy? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: nie pamiętam, ale na pewno co roku jednostki 
otrzymywały wsparcie.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał o zwiększenie wydatków w Zarządzie Zieleni 
Miejskiej w kwocie 525 tys. zł. Na doposażenie Parku na Janowie przeznacza się 300 tys. zł, 
a na utrzymanie jednostki 225 tys. zł. Z czego wynika ta kwota dodatkowych środków na 
utrzymanie jednostki? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: zgodnie z zapisami w uzasadnieniu ma być 
powołany Zespół Konserwacji Zieleni, który będzie przejmował pewne działania, które  
na dzień dzisiejszy były zlecane na zewnątrz. Terenów zielonych jest coraz więcej, więc 
koszty utrzymania tych terenów również wzrastają.  
 
Uzupełniając z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak dodała,  
że te środki będą przeznaczone na utworzenie Zespołu Konserwacji Zieleni, na zakup roślin, 
zakup samochodu do przewozu roślin i sprzętu. W związku z tym, że powstaje coraz więcej 
terenów zielonych, powstaje coraz więcej obiektów na terenach zielonych taki Zespół 
Konserwacji jest konieczny.   
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: czy to znaczy, że więcej zadań będzie 
wykonywanych przez ten Zespół i nie będzie zlecanych na zewnątrz? 
 
Z-ca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak: część zadań będzie 
realizowana przez Zespół. W związku z tych część zadań zostanie odebrana wykonawcom  
i usługi w pewnym zakresie nie będą zlecane na zewnątrz.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem zapytać o adaptację pomieszczeń dla 
Łódzkiego Centrum Wydarzeń. Wydaje mi się, że tam już jakieś pieniądze były angażowane 
na adaptację wszystkich pomieszczeń. Teraz mamy nową kwotę 307 tys. zł na adaptację 
pomieszczeń na potrzeb sklepu. 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: kwoty się pojawiały, natomiast realizacji nie 
było. W pewnym momencie, kiedy tworzyliśmy ŁCW pojawiała się kwota ok. 200 tys. zł,  
ale szacunki i kosztorysy, które były pokazywane przez ŁCW wskazywały na kwotę  
ok. 1 mln zł. Teraz Pan dyrektor zweryfikował swoje oczekiwania i planowane jest, że ten 
remont można zrobić za kwotę niewiele ponad 300 tys. zł.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zainteresował się zwiększeniem wydatków  
w Zarządzie Inwestycji Miejskich w wysokości 1 mln 350 tys. zł w zadaniu pn. „Hospicjum 
Łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu”. Zapytał, na co dedykowana jest ta kwota?  
Czy ta inwestycja dotyczy obiektu na ulicy Pojezierskiej? 
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: to dotyczy obiektu wyłonionego w ramach 
budżetu obywatelskiego. Ta kwota był przegłosowana. Źródłem sfinansowania tego wydatku 
jest zmniejszenie rezerw celowych na budżet obywatelski, a więc tych rezerw, które 
stworzyliśmy, ponieważ w okresie projektu budżetu i później uchwalenia budżetu nie byliśmy 
w stanie jeszcze tego precyzyjnie zapisać. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, jaki jest harmonogram prac przy tym 
obiekcie? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: w ZDiT jest to kwestia środków unijnych  
i  środków własnych. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: rozumiem, że jest to jakaś cząstka, jeśli chodzi  
o dokonanie tej inwestycji.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: Straż Miejska nie ma już uprawnień do wystawiania 
mandatów z tytułu przekroczenia prędkości. W projekcie uchwały jest planowany zakup 
przenośnego radarowego urządzenia do mierzenia prędkości. Poproszę o wyjaśnienia.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że to jest zadanie, które będzie 
realizował ZDiT. 
 
Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Misiorny odpowiedział, że jest to przenośne radarowe 
urządzenie, które będzie rejestrować prędkość i rodzajowość pojazdów, jakie poruszają się po 
danym odcinku drogi. Dodał, że to urządzenie nie będzie służyło do pobierania opłat. Zadanie 
musiało zostać ujęte jako inwestycyjne, ponieważ kwota przekroczyła 10 tys. zł. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał prezesa MAKiS, co kupuje  
za 1,5 mln zł.  
 
Prezes Zarządu MAKiS p. Krzysztof Maciaszczyk odpowiedział, że przede wszystkim 
sprzęt do utrzymania murawy.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy ten sprzęt będzie można 
wykorzystać na innych obiektach, które są we władaniu MAKIS? 
 
Prezes Zarządu MAKiS p. Krzysztof Maciaszczyk odpowiedział, że tak.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zwrócił uwagę, że na stadionie  
przy ul. 6 Sierpnia ten sprzęt się nie przyda, bo tam ma być płyta betonowa.  
 
Prezes Zarządu MAKiS p. Krzysztof Maciaszczyk powiedział, że tam ten sprzęt się nie 
przyda. Dodał, że brane pod uwagę było to, żeby zrobić tam płytę boiska. Jednak okazało się 
to nieopłacalne, nie było uzasadnione ekonomicznie. Płyta betonowa jest najlepszym 
rozwiązaniem, które gwarantuje Spółce co najmniej podwojenie liczby imprez.   
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: chcę powiedzieć, że zagłosuję za tą zmianą razem  
z autopoprawką, natomiast będę oczekiwał szczegółowych informacji, o które prosiłem. 
 
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 1 głosem 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 59/2019 wraz z autopoprawką. 
 
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 
2019-2040 – druk nr 60/2019 wraz z autopoprawką. 

 
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski. 
 
Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 7 i 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 pytań oraz głosów w dyskusji przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 4 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 3 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 60/2019 wraz z autopoprawką. 
 
 
Ad. pkt. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 
Prezydenta Gabriela Narutowicza bez numeru – druk nr 67/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Katarzyna Sobańska.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 9 do protokołu.  
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka wyraził nadzieję, że będzie to przetarg 
nieograniczony. Zapytał, czy ktoś jest zainteresowany tą nieruchomością?  
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska odpowiedziała, że nie.  
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, czy dla tego terenu została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska odpowiedziała, że od 2014 roku obowiązuje tam plan miejscowy. Dodała, że nie 
ma wiedzy, czy na ten teren zostały wydane jakieś decyzje o warunkach zabudowy.  
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, jaka jest cena z metra? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska odpowiedziała, że 1585 zł. Dodała, że jeśli będzie atrakcyjna cena, to na pewno 
będzie więcej podmiotów zainteresowanych.  
 
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: 4 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 3 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 67/2019. 
 
 
Ad. pkt. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w Łodzi  
przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września bez numeru, ul. Olechowskiej  
bez numeru i Olechowskiej 87/89 – druk nr 68/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawiła p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Katarzyna Sobańska.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, jakie nasadzenia się tam 
znajdują? Ile drew stracimy? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska odpowiedziała, że trudno powiedzieć, ponieważ część tego terenu jest w tej chwili 
niewykorzystywana. Znajdują się tam topole włoskie, robinia akacjowa, brzoza, czeremcha  
i jesiony.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, dlaczego Wydział nie chce poczekać ze 
sprzedażą do czasu, kiedy będzie tam plan miejscowy. Dodał, ze zawsze będzie to już jakaś 
pewna rama wykorzystania tego terenu zgodnie ze studium. 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska: nie jest to plan, który ma być w miarę szybko uchwalony. Widać zainteresowanie 
ze względu na wydaną WZ. Natomiast zawsze plan miejscowy jest uchwalany na podstawie 
studium, a zgodnie ze studium są to tereny aktywności gospodarczej.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem spytać, czy pojawią się jakieś zagrożenia, 
które będą np. próbą wykorzystania tego terenu niezgodnie z założeniami studium?  
Mam nadzieję, że w tym przypadku takich zagrożeń nie będzie. Plan miejscowy zawsze  
w większych szczegółach określa sposób wykorzystania danego terenu, zaś studium określa 
tylko bardzo ogólną funkcję. Myślę, że ten plan stosunkowo szybko byłby zrealizowany, bo 
plany z tamtego obszaru nie są jakoś szczególnie kontrowersyjne i są dość szybko 
procedowane. Stąd moje pytanie.  
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska: tutaj też będzie przetarg nieograniczony. Osobiście nie spodziewam się 
zagrożenia, żeby tutaj powstała inwestycja nie zgodnie z zapisami studium, o czym też 
świadczy wydana WZ. WZ jest zgodna z tym, o czym mówi studium dla tego terenu. 
   
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, jaka będzie cena wywoławcza? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska odpowiedziała, że wartość tej nieruchomości wynosi 9 mln 637 tys. zł.  
Cena wywoławcza to będzie około 10 mln zł.  
 
Radny p. Sebastian Bulak zapytał, dla kogo została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska odpowiedziała, że nie ma takich danych. WZ została wydana na wszystkie siedem 
działek. Wcześniej w 2010 roku została wydana decyzja na dwie małe działki na budowę 
obiektów urządzeń budowlanych, instalacji technologicznych, wytwórni mas bitumicznych, 
ale ona nie została skonsumowana. Dodała, że nasz teren jest w dalszym ciągu gminny.   
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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: 4 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 3 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku  
nr 68/2019. 
 
 
Ad. pkt. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego  
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych 
prowadzonych przez Miasto Łódź – druk nr 64/2019. 

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 11 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: 7 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 64/2019. 
 
 
Ad. pkt. 7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu do Komisji 
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 
Łódzkiego Centrum Wydarzeń za 2018 rok. Ponadto do Komisji wpłynęła odpowiedź z 
wydziału Gospodarki Komunalnej na wniosek mieszkanki Łodzi w sprawie inwestycji na 
Osiedlu Koziny.   
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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:  
Aneta Michalak 
Sekretarz Komisji 


