Protokół nr 2/XII/2014
posiedzenia Komisji Statutowej
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 22 grudnia 2014 r.
I. Obecność na posiedzeniu
1. Członkowie Komisji:
- stan......................... 6 osób,
- obecnych................ 6 osób.
2. Zaproszeni goście - według listy obecności.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
II. Proponowany porządek posiedzenia
1. Wybór Przewodniczącego Komisji.
a/ zgłaszanie kandydatów
b/ prezentacja kandydatów
c/ głosowanie
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 – w zakresie
merytorycznego zainteresowania Komisji.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr
272/2014 – w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
III. Przebieg posiedzenia i ustalenia
Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski, który
powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości. Następnie pan Przewodniczący
przedstawił zebranym proponowany porządek posiedzenia.
Zebrani jednomyślnie przyjęli porządek obrad.
Ad. pkt 1: wybór Przewodniczącego Komisji:
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zgłosił kandydaturę pani radnej
Karoliny Kępki. Pan Przewodniczący podkreślił, iż pani radna jest bardzo doświadczonym
samorządowcem – w poprzedniej kadencji samorządowej kierowała ona pracami Komisji
Kultury RM. Pan Przewodniczący nie ma wątpliwości, że osoba pani radnej Karoliny Kępki,
jako Przewodniczącej Komisji Statutowej zagwarantuje, iż praca tej Komisji przebiegać
będzie w sposób sprawny.
Nie zgłoszono innych kandydatur.
Pani radna Karolina Kępka wyraziła zgodę na kandydowanie.
Za wyborem pani radnej Karoliny Kępki na funkcję Przewodniczącej Komisji
głosowało 4 radnych, przeciw — nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu (pani
radna Kępka nie wzięła udziału w głosowaniu).
Przewodniczącą Komisji wybrana więc została pani radna Karolina Kępka.
Pani Przewodnicząca przejęła prowadzenie obrad.
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Ad. pkt 2: rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 271/2014 –
w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji (Wydział Organizacyjno –
Prawny UMŁ).
Dyrektor Wydziału Budżetu UMŁ w Departamencie Finansów Publicznych pani
Małgorzata Wojtczak omówiła projekt budżetu na 2015 rok – w ww. zakresie (załącznik nr 3
do protokołu).
Następnie rozpoczęto fazę pytań i dyskusji.
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zaproponował, by Komisja
zastanowiła się nad kwestią zasadności przynależności Łodzi do Związku Gmin i Powiatów
Regionu Łódzkiego. Pan radny reprezentował w przeszłości Miasto, jako delegat, w pracach
tego Związku – już ok. 10 lat temu delegaci z Łodzi zgłaszali zastrzeżenia, jeśli chodzi
o legalność funkcjonowania powyższego podmiotu. Przystąpienie każdej gminy do Związku,
bądź wystąpienie z niego, wymaga zmiany statutu – zmiana taka musi być ratyfikowana
przez wszystkie gminy. W Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego jednak, kwestia ta
nie była załatwiana we właściwy sposób – dlatego więc mogą istnieć poważne wątpliwości
odnośnie legalności funkcjonowania powyższej organizacji.
Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Prawnego UMŁ w Departamencie
Obsługi i Administracji pan Witold Fontner stwierdził, że w okresie, o którym mówił pan
radny Rakowski, podmiot ten funkcjonował jako Związek Gmin Regionu Łódzkiego –
od 2007 r. jednak działa on jako Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu
Łódzkiego. Łódź wystąpiła z działającego poprzednio podmiotu – został on później
zlikwidowany.
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski przyjął te wyjaśnienia
do wiadomości.
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka odnosząc się z kolei
do wykonywanego przez Wydział zadania pn. „Wydatki związane z doskonaleniem systemu
zarządzania,” zwróciła uwagę, że w budżecie na rok bieżący na jego realizację przeznaczono
kwotę 16 800 zł – z informacji o wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014 r. wynika, iż
przeprowadzony został audyt recertyfikujący. W budżecie na 2015 r. na realizację tego
zadania zapisano natomiast kwotę niższą (11 440 zł) – pani Przewodniczący zadała
w związku z tym pytanie, czy Wydział zamierza przeprowadzić nowe postępowanie
przetargowe w sprawie wyłonienia firmy. Jaka jest to jednostka certyfikująca?
P.o. Kierownika Oddziału w Wydziale Organizacyjno – Prawnym UMŁ
w Departamencie Obsługi i Administracji pani Magdalena Sobierajczyk powiedziała, że
kwota przewidziana w projekcie budżetu na ww. cel wynika z realizacji wcześniej zawartej
umowy.
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zwróciła uwagę, iż kwota ta została
zapisana na 2015 rok – z informacji o wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014 r.
wynika natomiast, iż umowa ta miała przestać obowiązywać, ponieważ do 31 października br.
miał zostać przeprowadzony audyt nadzoru.
Pani Przewodnicząca zadała ponadto pytanie, czy planowane jest wprowadzenie
w Urzędzie Miasta Łodzi jeszcze innych systemów – oprócz obecnie działającego systemu
zarządzania jakością. Pani Przewodnicząca zauważyła, że system ten zgodny jest z normą
ISO 9001:2008. Pani Przewodnicząca zapytała, czy przedstawiciele UMŁ planują
wprowadzenie systemu przeciwdziałającemu zagrożeniom korupcyjnym, który uzupełniałby
obecnie działający system. System taki posiada m. in. Urząd Marszałkowski w Łodzi.
P.o. Kierownika Oddziału w Wydziale Organizacyjno – Prawnym UMŁ
w Departamencie Obsługi i Administracji pani Magdalena Sobierajczyk stwierdziła, że nie
posiada żadnych informacji o takich planach.
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Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski poprosił o wyjaśnienie,
na jakiej podstawie zawarta została umowa, która ma być realizowana w przyszłym roku
budżetowym – skoro Wydział nie miał jeszcze zagwarantowanych środków na ten cel.
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka wyraziła pogląd, że być może jest to
kolejna płatność – w ramach tej umowy.
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zgadzając się z tą opinią ocenił,
że nie rozumie jednak, w jaki sposób mogło dojść do zawarcia umowy, obejmującej wydatki
na 2015 r.
Dyrektor Wydziału Budżetu UMŁ w Departamencie Finansów Publicznych pani
Małgorzata Wojtczak powiedziała, że nie ma takiej możliwości, aby powyższa umowa
została zawarta – jeżeli ww. zadanie znalazłoby się w Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Łodzi, wówczas dopiero istniałaby taka możliwość. Oczywiście istnieje również
możliwość przejścia płatności – w przypadku umów, które są niezbędne dla zachowania
ciągłości działania jednostki. Omawiana obecnie umowa najprawdopodobniej nie należy
jednak do tego typu umów.
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zauważyła, że jak wynika
z informacji o wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2014 r., certyfikat ważny był do dnia
17 listopada 2013 r. W październiku 2013 r. przeprowadzony został audyt recertyfikujący.
Następnie, do dnia 31 października br. jednostka miała przeprowadzić jeszcze audyt nadzoru.
Czyli umowa ta musiała już wygasnąć.
P.o. Kierownika Oddziału w Wydziale Organizacyjno – Prawnym UMŁ
w Departamencie Obsługi i Administracji pani Magdalena Sobierajczyk poinformowała
zebranych, że w 2015 r. planowane są jeszcze audyty – wydatki zapisane w projekcie budżetu
są więc związane z kontynuacją certyfikacji.
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zwróciła uwagę, iż wydatki te są też
związane z kolejnym postępowaniem o zamówienie publiczne i wyłonieniem nowej jednostki
certyfikującej.
Wiceprzewodniczący Komisji pan Maciej Rakowski zwracając uwagę, że nie udało
się wyjaśnić, czy ww. umowa nadal obowiązuje, zaproponował, by Komisja nie opiniowała
projektu budżetu Wydziału w zakresie zadania nr 2187091 (Wydatki związane
z doskonaleniem systemu zarządzania). Komisja mogłaby jeszcze w trakcie swojego
kolejnego posiedzenia, przeprowadzonego w styczniu 2015 r., poprosić o szczegółową
informację w tej sprawie.
Pan radny zgodził się z wypowiedzią pani Dyrektor Wojtczak, że jeżeli ww. zadanie
nie znalazło się w Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi, to nie można takich
umów zawierać. Nie jest też żadnym argumentem twierdzenie, że skoro zawarto umowę, to
należy wywiązać się ze zobowiązań z niej wypływających – stanowiłoby to bowiem
naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zgodziła się z tym wnioskiem. Pani
Przewodnicząca zaproponowała, by Komisja zaopiniowała projekt budżetu w zakresie
Wydziału Organizacyjno – Prawny UMŁ z wyłączeniem zadania nr 2187091 – czekając
na wyjaśnienia powyższych kwestii do posiedzenia Komisji Statutowej, przeprowadzonego
w styczniu 2015 r.
Za przyjęciem powyższej propozycji głosowało 6 radnych, przeciw nie głosował
nikt, nikt również nie wstrzymał się od głosu.
Komisja zaopiniowała zatem pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok, druk nr 271/2014,
w zakresie dotyczącym Wydziału Organizacyjno – Prawnego UMŁ – z wyłączeniem
zadania nr 2187091 (Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania).
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Ad. pkt 3: rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej
w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata
2015-2040 – druk nr 272/2014 – w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji.
Dyrektor Wydziału Budżetu UMŁ w Departamencie Finansów Publicznych pani
Małgorzata Wojtczak poinformowała zebranych, że w wykazie przedsięwzięć zawartych
w WPF nie ma żadnego zadania, leżącego w zakresie merytorycznego zainteresowania
Komisji.
Przewodnicząca Komisji pani Karolina Kępka zaproponowała, by w takim razie
Komisja odstąpiła od opiniowania przedmiotowego projektu uchwały.
Zebrani jednomyślnie zaakceptowali ww. propozycję.
Ad. pkt 4: sprawy wniesione i wolne wnioski.
Nie zgłoszono wniosków.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Protokół sporządził
Karolina Kępka
Marek Wasielewski

