
DPr-BRM-II.0012.3.5.2019 

  
Protokół nr 9/IV/2019 

 
posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
    z dnia 9 kwietnia 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. Rafał Reszpondek - nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radny p. Władysław Skwarka - nieobecny nieusprawiedliwiony 
• radna p. Agnieszka Wieteska - 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 8. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 81/2019. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040  
– druk nr 82/2019. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lawinowej bez numeru 
– druk nr 79/019. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi  
na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – druk nr 80/2019. 

6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 
2019 – druk nr 83/2019. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
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wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi  
– druk nr 62/2019. 

8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi  
– druk BRM nr 101/2019. 

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

 

III. Przebieg posiedzenia. 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła posiedzenie. 
Wiceprzewodnicząca przypomniała, że porządek posiedzenia został przekazany radnym  
w zaproszeniach na posiedzenie. Zapytała, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 
 
Nikt się nie zgłosił.  
 
W związku z brakiem uwag wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik przeszła do 
głosowania zaproponowanego porządku obrad. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” przyj ęła zaproponowany porządek obrad.  
 
Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik przeszła  
do realizacji zaproponowanego porządku obrad. 
 

 
Ad. pkt. 1. Przyjęcie protokołu z 7.posiedzenia Komisji.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik zapytała, czy do protokołu  
z  8. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 
 
Nikt nie wniósł uwag.  
 
W związku z brakiem uwag, wiceprzewodnicząca Komisji przeszła do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 8. posiedzenia Komisji. 
 
W głosowaniu: przy 7 głosach „za”,  braku  głosów „przeciw” i „ wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 8. posiedzenia. 
 
 
Ad. pkt. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 

oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok – druk nr 81/2019 wraz  
z autopoprawką. 

 
Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak. 
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Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę pytań. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: w pierwszej części chciałem spytać o Veolię.  
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: to jest kwota, która zarówno po 
stronie dochodów trafia do budżetu w wysokości 326 tys. 470 zł jak również po stronie 
wydatków. Jest to zmiana zrównoważona. Miasto dostaje wynagrodzenie na ustanowienie 
służebności przesyłu za wynagrodzeniem w zamian za zrzeczenie się prawa użytkowania do 
działek. W związku z tym z drugiej strony jest odszkodowanie.  
 
Uzupełniając z-ca dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Monika Andrzejewska 
– Koniuszaniec dodała, że Veolia dawniej Dalkia miała ustanowione prawo użytkowania na 
terenie Nowego Centrum Łodzi i w związku z przebudową istniejącej sieci ciepłowniczej 
konieczne jest zniesienie tego prawa użytkowania i ustanowienie służebności przesyłu. 
Służebność przesyłu na gruntach Miasta zostanie na rzecz Veolia ustanowiona odpłatnie  
a jednocześnie Veolia zrzeknie się przysługującego jej prawa użytkowania gruntów miejskich 
również za wynagrodzeniem i nastąpi potrącenie wzajemnych roszczeń.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: w autopoprawce są zapisy dotyczące Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, gdzie zwiększa się wydatki o 643 tys. zł z przeznaczeniem na plac 
zabaw i rewitalizację terenów zielonych i odbudowę dróg dojazdowych do budynków 
mieszkalnych. Ponadto proponuje się zwiększenie środków o 160 tys. zł z przeznaczeniem na 
parking dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową przy ul. Zachodniej 25 i 27. 
Dlaczego te przedsięwzięcia inwestycyjne nie były od razu przewidziane w budżecie?  
Z czego wynika, że dopiero teraz jest to zgłaszane? 
 
Z-ca Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: to są zadania  
z budżetu obywatelskiego, które nie zostały zrealizowane w zeszłym roku. Zadania są 
wprowadzane w tym roku.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałbym zapytać o 10 tys. zł, czyli dodatkowe 
środki na prace dotyczące obiektu zabytkowego. Czy to jest kwota, która jest poza tą uchwałą, 
którą będziemy rozpatrywać, jeśli chodzi o ten konkurs? 
 
Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków p. Kamila Kwiecińska – 
Trzewikowska: jest to kwota zwiększająca budżet drugiego programu dla obiektów 
zlokalizowanych na Specjalnej Strefie Rewitalizacji.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: czy w ramach tych działań rewitalizacyjnych był tam 
przewidziany 1 mln zł na tego typu prace? 
 



 4

Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków p. Kamila Kwiecińska – 
Trzewikowska: tak. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że było to 1,5 mln zł. Ustalę to  
i uzupełnię informację jutro na sesji.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: przypomnę, że była kwota na prace konkursowe  
w ramach zgłoszeń poszczególnych właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru 
zabytków, również niezależnie od tego była kwota, która była dedykowana na różne prace 
rewitalizacyjne. Teraz dobrze byłoby dowiedzieć się, jaka była całkowita kwota tych 
środków. Proszę przygotować informację, jakimi kwotami Pani ostatecznie dysponuje na 
rożne kategorie tych prac.  
 
Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków p. Kamila Kwiecińska – 
Trzewikowska: przygotuję taką informację na jutrzejszą sesję.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę dyskusji. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji. 
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji wiceprzewodnicząca 
Komisji p. Paulina Setnik przeszła do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 5 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 2 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 81/2019 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 82/2019 wraz z autopoprawką. 

 
Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak. 
 
Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 7 i 8 do protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę pytań. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę dyskusji. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji. 
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji wiceprzewodnicząca 
Komisji p. Paulina Setnik przeszła do głosowania. 
 



 5

Komisja w głosowaniu: 5 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i 3 głosami 
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany  
w druku nr 82/2019 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 
Lawinowej bez numeru – druk nr 79/019. 

 
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.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę pytań. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę dyskusji. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji. 
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji wiceprzewodnicząca 
Komisji p. Paulina Setnik przeszła do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 5 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”  i 1 głosem „wstrzymującym 
się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 79/2019. 
 
 
Ad. pkt. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi  
na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – druk nr 80/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawił p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Mariusz Pujan.  
 
Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę pytań. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem się upewnić, co do przeznaczenia tych 
nieruchomości, czyli tych, które pozyskamy w wyniku tej zamiany. Jak rozumiem Archiwum 
chce realizować swoje obiekty przy Placu Dąbrowskiego.  
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P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Mariusz Pujan: 
tam powstaje nowy budynek Archiwum i do niego mają być przeniesione wszystkie składy 
dokumentów.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: czy lokalizacja na Palcu Dąbrowskiego była taką 
lokalizacją, o którą oni zabiegali? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Mariusz Pujan: 
Archiwum wskazało tę lokalizację. Ma tam powstać nowoczesny budynek.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: ja to rozumiem. Naszym celem od początku było 
żebyśmy przejęli od Archiwum budynek dawnego Ratusza i to jest dla mnie oczywiste. Pytam 
dlatego, bo budynek dla Archiwum niekoniecznie musi być w samym centrum miasta na 
działce, która akurat ma swoją atrakcyjność, są tam także potrzeby o charakterze 
parkingowym. Stąd pytam, dlaczego w tych rozmowach nie trzeba było wskazać jeszcze 
innych działek, które niekoniecznie mają tak centralne położenie?  
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Mariusz Pujan: 
Archiwum wskazało Plac Dąbrowskiego. Tylko ta lokalizacja była rozpatrywana. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: czy w ramach rozmów miasto proponowało inne 
działki? 
 
P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Mariusz Pujan: 
nie proponowaliśmy innych działek. Zależy nam na przejęciu Placu Wolności – Ratusza 
Miejskiego. Na terenie, gdzie dużo budynków pełni funkcje publiczne, min. będzie 
Archiwum, powstanie nowoczesny budynek. Jeżeli Archiwum nie zrealizuje tego budynku do 
2024 roku zostanie rozwiązany trwały zarząd i w tym momencie zostanie wskazana inna 
lokalizacja. Takie też porozumienie zostało podpisane pomiędzy Prezydentem Miasta Łodzi  
a Archiwum Państwowym.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak: bardzo się cieszę, że dojdzie do zamiany Archiwum 
Państwowego na tę nieruchomość. Pamiętam jak zaczynaliśmy akcję „Przywróćmy Łodzi 
Ratusz” w 2008 roku i po 11 latach to się udaje i Ratusz wreszcie wróci do Miasta.  
Od czasów przedwojennych ten budynek był własnością Skarbu Państwa, W przyszłości 
będzie miejski, będzie można tam organizować miejskie imprezy. Mam nadzieję, że Ratusz 
zostanie odremontowany i będzie atrakcją naszego Miasta. Chciałbym także zaapelować do 
Pana radnego Tomaszewskiego, żeby nie gmerał przy tym projekcie i nie proponował innych 
działek. Chcę przypomnieć, że rozmowy ze Skarbem Państwa trwały od wielu lat. Wiem,  
że dyrektor generalny Archiwów Państwowych szukał w Łodzi odpowiedniego miejsca pod 
budowę nowej siedziby Archiwum. I o ile powinniśmy się cieszyć, że Łódź jako miasto 
odzyska Ratusz, to powinniśmy się także cieszyć, że Ministerstwo Kultury, budżet państwa  
i generalny dyrektor Archiwów Państwowych chce wybudować w Łodzi nową siedzibę dla 
Archiwum. Łódzkie archiwalia potrzebują nowej siedziby, nowych warunków i to miejsce 
może być atrakcyjne. Patrząc na Archiwa Państwowe, Archiwa Samorządowe, które 
funkcjonują w innych miastach min. w Stuttgarcie można zobaczyć, że te budynki mogą być 
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zlokalizowane w centrum miasta. Wiem, że jest pomysł na interaktywną salę i na 
udostępnianie archiwaliów mieszkańcom. Wydaje mi się, że proponowanie działek poza 
centrum nie jest do końca trafionym pomysłem. Więc, jeżeli jest to porozumienie to 
powinniśmy pójść tą drogą, dokonać tej zamiany, Miasto na pewno na tym skorzysta. Po za 
tym pozyskamy również bardzo atrakcyjne nieruchomości w centrum Miasta tj. nieruchomość 
na Piłsudskiego 33. Ta kamienica ma bardzo dobrą lokalizację i w przyszłości można 
pomyśleć o jej przeznaczeniu, albo wystawić ją na sprzedaż albo wykorzystać na inne cele. 
Apeluję do wszystkich radnych, żeby głosować za przyjęciem tej uchwały, bo to wreszcie 
zakończy 11 letnią batalię o Archiwum Państwowe.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: odnoszę się do słów swojego przedmówcy. Chcę się 
dowiedzieć, jak proces wyglądał, dlatego, że znam tę historię i wiem, że wtedy, kiedy Miasto 
było zainteresowane przejęciem tegoż Archiwum to łódzki dyrektor Archiwum był temu 
bardzo przychylny, natomiast problem polegał na tym, żeby mieć zgodę z zewnątrz, z centrali 
na realizację tego przedsięwzięcia. Tej aprobaty nie było i proces trwał, ale prowadzone były 
rozmowy o różnych działkach. Jeżeli przez 11 lat ten proces trwał to znaczy, że w tym czasie 
można było rozmawiać o różnych lokalizacjach. Oczywiście niewątpliwie bardzo cennym jest 
to, że wreszcie właśnie teraz centrala i zwierzchnicy centralni łódzkiego Archiwum wyrazili 
zgodę na to, żeby do takiej zamiany doszło.            
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę dyskusji. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji. 
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji wiceprzewodnicząca 
Komisji p. Paulina Setnik przeszła do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 8 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 80/2019. 
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik zaproponowała zmianę w porządku obrad 
Komisji. Zaproponowała, aby punkt 8 porządku obrad stał się punktem 6. Zapytała, czy są 
jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 
 
Nikt się nie zgłosił.  
 
W związku z brakiem uwag wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik przeszła do 
głosowania zmienionego porządku obrad. 
 
Komisja w głosowaniu: przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymującym się” przyj ęła zmieniony porządek obrad.  
 
Wobec powyższego wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik przeszła  
do realizacji zmienionego porządku obrad. 
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Ad. pkt. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu 
zbiorowego w Łodzi – druk BRM nr 101/2019. 

 
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski.  
 
Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę pytań. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę dyskusji. 
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski: chcę podziękować Panu przewodniczącemu, 
ponieważ od 3 lat w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłaszałem taki projekt 
i był on odrzucany. Wierzę, że Pan przewodniczący wypełni nasz wniosek i przekona 
pozostałych radnych z koalicji rządzącej, żeby taką regulację przyjąć. Jestem wdzięczny  
za inicjatywę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski: myślę, że co do tego jest daleko 
idące porozumienie. Wspomnę, że projekt uchwały został skierowany do związków 
zawodowych. Solidarność jak i OPZZ zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Jedynie 
Związek Kierowców i Motorniczych wydał opinię negatywną.  
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji wiceprzewodnicząca 
Komisji p. Paulina Setnik przeszła do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 8 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku BRM nr 101/2019. 
 
 
Ad. pkt. 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii za rok 2019 – druk nr 83/2019. 
 
Sprawozdanie przedstawiła z-ca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  
p. Iwona Iwanicka, które stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 
 
 
Ad. pkt. 8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2019 

roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
miasta Łodzi – druk nr 62/2019. 
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Projekt uchwały przedstawiła Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi p. Kamila 
Kwiecińska – Trzewikowska.  
 
Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi  
załącznik nr 13 do protokołu.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę pytań. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik otworzyła fazę dyskusji. 
 
Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji. 
 
W powodu braku kworum wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik zarządziła 
minutę przerwy w obradach Komisji.  
 
Po przerwie obrady wznowiła wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik. 
 
W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji wiceprzewodnicząca 
Komisji p. Paulina Setnik przeszła do głosowania. 
 
Komisja w głosowaniu: 7 głosami „za”, brakiem głosów „przeciw”  i „wstrzymujących się” 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 62/2019. 
 
 
Ad. pkt. 9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik poinformowała o wpłynięciu do Komisji 
następujących pism: 
 

• sprawozdania z wykonania planów finansowych wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

• informacji z Biura Nadzoru Właścicielskiego dotycząca MAKiS, 
• ostatecznego zestawienia przedstawiającego wykonanie dochodów i wydatków 

budżetu miasta Łodzi za 2018 rok. 
 

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad wiceprzewodnicząca Komisji p. Paulina Setnik 
zamknęła posiedzenie Komisji.  
 
Protokół sporządziła:  
Aneta Michalak 
Sekretarz Komisji 


