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Protokół nr 18/X/15  

posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 27 października 2015 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.......................... 12 

    - obecnych..................10 

    - nieobecnych.............. 2 (nieuspr.) 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

II. Posiedzeniu przewodniczył: 
 

Pan Łukasz Magin – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  
 

III. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie protokołu nr 17/IX/15 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Łodzi za I półrocze oraz 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łodzi na lata 2015-2040. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podtrzymania 
stanowiska w sprawie skargi nr 2 z 2015 r. – referuje radny p. Łukasz Magin. 

4. Zapoznanie ze skargami, które wpłynęły do Komisji. 

5. Omówienie sposobu przeprowadzenia kontroli. 

6. Sprawy różne i wniesione. 

IV.  Przebieg posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Łukasz Magin. Radni przyjęli 
zaproponowany porządek obrad zmieniony w punkcie nr 2. 

Zmieniony porządek obrad: 

1. Przyjęcie protokołu nr 17/IX/15 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za 9 miesięcy 2015 r. 

3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podtrzymania 
stanowiska w sprawie skargi nr 2 z 2015 r. – referuje radny p. Łukasz Magin. 

4. Zapoznanie ze skargami, które wpłynęły do Komisji. 
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5. Omówienie sposobu przeprowadzenia kontroli. 

6. Sprawy różne i wniesione 

 

Ad 1.: Przyjęcie protokołu nr 17/IX/15 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 

Protokół nr 17/IX/15 został przyjęty 8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
 

Ad 2.: Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za 9 miesięcy 2015 r. 

(Omawiany dokument znajduje się w teczce nr: DPr-BRM-II.1712.10.1.2015) 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak przedstawiła informację o realizacji 
dochodów i wydatków budżetu Miasta Łodzi za 9 miesięcy 2015 r. 

Faza pytań: 

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski stwierdził, że najbardziej niepokojące są informacje 
związane ze środkami zagranicznymi. Zapytał o wykonanie dochodów z opłaty śmieciowej, 
które jest odpowiadające upływowi czasu (74,7%).  

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak poinformowała, że przekaże Komisji 
pełną informacje, dochody to kwota 61 870 796 zł, wydatki za ten okres wyniosły 58 598 664 
zł. (różnica 3 272 132 zł). W finansowaniu tego zadania były także planowane środki z lat 
ubiegłych tj. 6 624 000 zł.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że do dyspozycji było ponad 
68 494 000 zł dotyczyło to zarówno dochodów, które były na poziomie 61 870 796 zł, jak 
i tych wolnych środków z lat ubiegłych, które planowano zaangażować w kwocie 
6 624 000 zł. Nadwyżka wygospodarowana w 2013 r. – część kwoty jest wpisana do WPF: 
30 000 000 zł, ale pozostaje jeszcze nadwyżka środków z roku 2014 r., która wynosi 
27 000 000 zł -  łącznie jest to kwota 57 000 000 zł.  

Uwzględniając tylko dochody i wydatki za pierwsze 9 m-cy wychodzi suma 3 272 000 zł. Do 
dyspozycji z rozliczenia rocznego uwzględniając planowane zaangażowanie z lat ubiegłych 
jest 9 800 000 zł. Obligatoryjne jest rozliczenie roczne i w roku bieżącym wydatki będą 
porównywalne z dochodami. 

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że umowy, które były zawierane z tymi 
firmami wywozowymi, były na tę samą wartość czy zostały zmienione?  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że były weryfikowane w górę.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski interesuje jak połączyć proces rynkowy 
z wyrównywaniem na zasadzie podwyższania umów, bez weryfikacji rynkowej, gdyż 
te umowy są przedłużane, a nie są efektem przetargu. Przetargi, realizowane na początku były 
punktem wyjścia, wydawało się, że wykazują różnicę między tym, co Prezydent Miasta 
planowała. W wyniku negocjacji ustalono, że mieszkańcy będą płacić więcej i nie będzie 
nadwyżek. Radny poprosił o informację na temat negocjacji z tymi firmami i zawieranych 
umów w stosunku do wcześniejszych, które były wynikiem przetargu i jak wyglądał proces 
zawierania i negocjacji tych umów. Podkreślił, że w wyniku zmian tych umów Miasto więcej 
płaci i w ten sposób wykorzystało nadwyżkę. 
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Przewodniczący Komisji  dodał, że Prezydenta Miasta było stać na dobroć w stosunku do 
firm wywozowych, gdyż plany pierwotne były takie, że podniesie ceny, a zrobił to 
dwukrotnie i dojdzie do sytuacji takiej, że Miasto zacznie tą nadwyżkę z poprzednich lat 
konsumować, a tu się okazało, że nie tylko nie konsumuje, ale jeszcze dalej zabiera więcej niż 
jest to wymagane.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski uznał, że to sytuacja, w której nie tylko niweluje się tę 
nadwyżkę (płaci więcej), ale jednocześnie tworzy się podstawę do zwiększenia kwoty 
w przyszłej nadwyżce. Jeżeli się okaże, że w wyniku nowych umów zobowiązania będą 
większe to się zatrzyma na tej kwocie.  

Przewodniczący Komisji  podkreślił, że jest sytuacja, w której nowe umowy już funkcjonują 
i mimo wszystko, po tych dwukrotnych negocjacjach i po podwyżce mimo wszystko 
zbieramy więcej niż wydajemy na finansowanie tego sytemu przy nowych cenach.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski zwrócił uwagę na to, co dzieje się na rynku, 
to nowe umowy Miasta czy Gminy, które zawierają nowe umowy w wyniku nowych 
postępowań przetargowych mają jednak problem, gdyż te ceny znacząco odbiegają w górę 
w stosunku do tego, co było po pierwszych postępowaniach przetargowych.   

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że aby wpływy ze środków unijnych 
niepodlegające zwrotowi na poziomie 48%, czyli planowanych kwot, które wynosiły 
359 000 000 zł, a wpłynęło 173 000 000 zł z refundacji jest nieco więcej. Środki nie kształtują 
się w takim zakresie jak upływ czasu. Wpływy mogły być już na początku roku z tych 
refundacji, natomiast w przypadku pozostałych środków zagranicznych nie podlegających 
zwrotowi czy uda się te środki wykorzystać.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że widać, szczególnie w ostatnim 
kwartale planowany jest duży wpływ z rozliczeń środków unijnych, ale we wrześniu 
w stosunku do sierpnia br. wpłynęły dodatkowe środki, ponad 103 000 000 zł. Jest nadzieja, 
że ostatni kwartał pozwoli zrealizować obecny plan.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zauważył bardzo dobre wykonanie Wydziału Majątku 
Miasta 83%, natomiast jest bardzo niski wpływ z biletów MPK - 44%, co oznacza, że plan nie 
zostanie zrealizowany. Niewykonanie inwestycji będzie ratowało stan rzeczy, lepiej by było 
jednak zwłaszcza, że te inwestycje są w dużej części finansowane ze środków zewnętrznych, 
wykonać i żeby te środki zewnętrzne pozyskać. Te liczby są dalej alarmujące. Radni będą 
chcieli się dowiedzieć jak wzrastały te umowy na wywóz śmieci z tymi firmami.  

Ad 3.: Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podtrzymania 
stanowiska w sprawie skargi nr 2 z 2015 r. – referuje radny p. Łukasz Magin. 

Przewodniczący Komisji  przypomniał o rozpatrywanej już przez Komisję skargi. Komisja 
wówczas uznała skargę za bezzasadną.  

Komisja rozpatrzyła i przyjęła projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie 
podtrzymania stanowiska w sprawie skargi nr 2 z 2015 r. – druk BRM nr 178/2015.  

 Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 
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Ad 4.: Zapoznanie ze skargami, które wpłynęły do Komisji. 

Przewodniczący Komisji  poinformował, że do rozpatrzenia zostały przekazane 2 skargi 
nr 12 i 13. Skargę nr 12 przyjęła do rozpatrzenia radna p. Urszula Niziołek-Janiak, natomiast 
skargę nr 13 radny p. Kamil Jeziorski.  

Ad 5.: Omówienie sposobu przeprowadzenia kontroli. 

Do pracy w zespołach kontrolnych zgłosiło się 3 radnych: p. Małgorzata Bartosiak, 
p. Urszula Niziołek-Janiak oraz p. Rafał Reszpondek. 

Przewodniczący Komisji  poinformował o aktualnym składzie zespołów kontrolnych: 
•••• w składzie: p. Bartosz Dyba-Bojarski, p. Kamil Deptuła, p. Łukasz Magin, 

p. Włodzimierz Tomaszewski (+ p. Urszula Niziołek-Janiak, p. Rafał Reszpondek) 
w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie przyczyn i odpowiedzialności za 
niewykorzystanie pieniędzy unijnych na projekty miejskie wpisane na listę projektów 
przewidzianych do finansowania w latach 2007-2013: „Rewitalizacja Śródmiejskiego 
Obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic: Piotrkowska – Kilińskiego – Tuwima – 
Piłsudskiego” (RPO WŁ) 

•••• w składzie: p. Waldemar Buda, p. Kamil Jeziorski, p. Rafał Markwant w celu 
przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji prawa do dochodzenia zwrotów 
bonifikat udzielonych w związku z wykupem lokali gminnych w okresie VI i VII 
kadencji. 

•••• w składzie: p. Łukasz Magin, p. Marek Michalik  w celu przeprowadzenia kontroli 
w zakresie wykorzystania pobranych w nadmiernej wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz skutków zawyżonych opłat dla poziomu 
wydatków z nich pokrywanych;  

•••• w składzie:  p. Marek Michalik, p. Włodzimierz Tomaszewski w celu 
przeprowadzenia kontroli w zakresie zagrożeń zwianych z wykorzystaniem pieniędzy 
unijnych przy realizacji projektu w ramach POIiŚ 7.3-20 „Rozbudowa i modernizacja 

trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z systemem 

zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”;  

•••• w składzie:  p. Łukasz Magin, p. Włodzimierz Tomaszewski w celu 
przeprowadzenia kontroli w zakresie zagrożeń zwianych z wykorzystaniem pieniędzy 
unijnych przy realizacji projektu w ramach POIiŚ 7.3-30 „Węzeł Multimodalny przy 

Dworcu Łódź Fabryczna”; 

•••• w składzie:  p. Kamil Jeziorski, p. Włodzimierz Tomaszewski (+ p. Małgorzata 
Bartosiak) w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie zagrożeń zwianych z 
wykorzystaniem pieniędzy unijnych przy realizacji projektu w ramach RPO WŁ na 
lata 2007-2013 „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”; 

•••• w składzie:  p. Rafał Markwant, p. Adam Wieczorek w celu przeprowadzenia 
kontroli w zakresie legalności, celowości, rzetelności i gospodarności zagranicznych 
wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta Łodzi i jego zastępców w 2015 r. 
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Ad 6.: Sprawy różne i wniesione. 

W punkcie sprawy różne i wniesione przewodniczący poinformował o sprawach znajdujących 
się w Komisji (m.in. Rady Osiedla). 

 

Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie.  
 
 
Protokół  sporządziła:  
 
Sylwia Woźniak-Taczała      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Łodzi 
Łukasz Magin 

 
 


