
Protokół nr 1/XII/2014 
 

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

          z dnia 9 grudnia 2014 r. 
I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM 
stan - 11 
obecnych – 10 

• radny p. Adam Wieczorek– nieobecny nieusprawiedliwiony 
 

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.Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. 

2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 

3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 

            c/ głosowanie 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
III. Przebieg posiedzenia. 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi. 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Tomasz Kacprzak otworzył inauguracyjne 
posiedzenie Komisji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał, że w dniu jutrzejszym odbędzie się kolejna 
sesja Rady Miejskiej, na której nastąpi prezentacja projektu budżetu na 2015 rok i WPF. Po 
tej prezentacji wszystkie Komisje Rady Miejskiej przystąpią do dyskusji i zaopiniują budżet 
na 2015 rok. Jako ostatnia opinię złoży Komisja Finansów. Poinformował, iż jutro na sesji 
ogłosi termin sesji budżetowej, która odbędzie się 14 stycznia 2015 roku. Oznacza to, że 
wszystkie Komisje oprócz Komisji Finansów do 29 grudnia 2014 roku powinny wydać opinie 
dotyczące budżetu na 2015 rok, następnie te opinie trafią do Komisji Finansów, która będzie 
mogła wydać opinię dotyczącą budżetu.  
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W związku z brakiem uwag przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi w Łodzi p. Tomasz 
Kacprzak przeszedł do realizacji proponowanego porządku obrad. 

 

Ad. 2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 

a/ zgłaszanie kandydatów 

b/ prezentacja kandydatów 

c/ głosowanie 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi w Łodzi p. Tomasz Kacprzak poprosił  
o zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Polityki 
Podatkowej. 

W imieniu klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej radny p. Sylwester Pawłowski 
zgłosił kandydaturę radnego p. Władysława Skwarki. Podkreślił, że radny p. Władysław 
Skwarka był współtwórcą łódzkiego samorządu, funkcję radnego piastuje od 1990 roku. 
Jednocześnie dodał, że w minionych latach kierował wieloma Komisjami. W poprzedniej 
Kadencji samorządu był przewodniczącym Komisji Finansów. W jego ocenie doświadczenie, 
jakie posiada radny p. Władysław Skwarka pozwoli na to, żeby być pewnym,  
iż procedowanie dokumentów w tej Komisji będzie przebiegać w sposób właściwy, zgodny  
z zasadami i dobrze zorganizowany. Można mieć gwarancje, iż we właściwy sposób 
pokieruje pracami tej Komisji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi w Łodzi p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy są 
inne kandydatury. 

W związku z brakiem innych propozycji przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi w Łodzi 
p. Tomasz Kacprzak poprosił kandydata o autoprezentację. 

Radny p. Władysław Skwarka powiedział, że od wielu lat jest również zawodowo związany 
z tworzeniem budżetu państwa, ponieważ firma, w której jest dyrektorem jest cząstką budżetu 
państwa. Wskazał, że w tej kadencji Komisja Finansów powinna skupić się przede wszystkim 
na dochodach, które powinny rosnąć w taki sposób, aby nie obciążać miasta kolejnymi 
przychodami – pożyczkami, czy wypuszczaniem obligacji. Ważne, aby Komisja poszukiwała 
nowych możliwości dochodowych dla miasta, tak aby te finanse na koniec obecnej kadencji 
były zdecydowanie lepsze i żeby kondycja finansowa miasta była ugruntowana tak,  
żeby w drugim okresie programowania Łódź mogła skorzystać z wielu miliardów złotych, 
które można pozyskać z Unii Europejskiej.  

W związku z brakiem pytań do kandydata Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi  
w Łodzi p. Tomasz Kacprzak poddał pod głosowanie kandydaturę radnego  
p. Władysława Skwarki na funkcję przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Polityki 
Podatkowej. 

W głosowaniu: przy 9 głosach za, braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się radny 
p. Władysław Skwarka został wybrany na funkcję przewodniczącego Komisji Finansów, 
Budżetu i Polityki Podatkowej. 

 

Ad. 3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi w Łodzi p. Tomasz Kacprzak pogratulował  
i poprosił nowo wybranego Przewodniczącego o przejęcie prowadzenia obrad Komisji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka podziękował za wybór. 

 

Ad. 4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował, aby w Prezydium Komisji 
zasiadało dwóch wiceprzewodniczących.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie propozycję,  
aby w Prezydium Komisji zasiadało dwóch wiceprzewodniczących.  

W głosowaniu: przy 10 głosach za, brakiem głosów przeciw i wstrzymujących się ustalono,  
że w Prezydium Komisji będzie zasiadać dwóch wiceprzewodniczących.  

 

Ad. 5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 

a/ zgłaszanie kandydatów 

b/ prezentacja kandydatów 

c/ głosowanie 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
funkcje wiceprzewodniczących Komisji. 

W imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość radny p. Marek Michalik  zgłosił 
kandydaturę radnego p. Włodzimierza Tomaszewskiego. 

Radny p. Marek Michalik  poinformował, że radny p. Włodzimierz Tomaszewski jest 
związany z samorządem łódzkim od początku jego istnienia. Jego działalność znacząco 
szerzej wybiegała poza granice Łodzi, dlatego, że współpracował zarówno z Komisją 
samorządu terytorialnego jak również był wiceministrem odpowiedzialnym za sprawy 
samorządowe, przygotowywał reformę samorządu terytorialnego. W Łodzi po wielokroć 
pełnił funkcję radnego i wiceprezydenta miasta.  

W imieniu klubu radnych Platforma Obywatelska radny p. Bartosz Domaszewicz zgłosił 
kandydaturę radnego p. Rafała Reszpondka.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz podkreślił, że radny Rafał Reszpondek był radnym  
V kadencji. Jest doświadczonym radnym, także jeśli chodzi o pracę w Komisji Finansów. 
Dodał, że radny p. Rafał Reszpondek będzie bardzo dobrze wspierać pracę przewodniczącego 
i pozostałych członków Prezydium Komisji. Wyraził głębokie przekonanie, że radny  
p. Rafał Reszpondek będzie czuwał nad finansami miasta, tak jak to robił w poprzednich 
kadencjach i zawsze z dobrym efektem.    

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił radnego p. Włodzimierza 
Tomaszewskiego o prezentację swojej osoby.  

Radny p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że chciałby służyć pomocą członkom 
Komisji w rozszyfrowaniu krętych ścieżek i zapisów budżetowych, co one oznaczają i czy się 
zgadza kasa. 
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił radnego p. Rafała Reszpondka  
o prezentację swojej osoby.  

Radny p. Rafał Reszpondek powiedział, że jest to jego druga kadencja w samorządzie 
terytorialnym. W poprzedniej kadencji jako wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej miał 
przyjemność współpracować z radnym p. Władysławem Skwarką. Wyraził nadzieję, że 
również w tej kadencji ta współpraca będzie się dobrze układać. 

W związku z brakiem pytań do kandydatów przewodniczący Komisji p. Władysław 
Skwarka poddał pod głosowanie kandydaturę radnego p. Włodzimierza Tomaszewskiego na 
funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej. 

W głosowaniu: przy 9 głosach za, braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się  
radny p. Włodzimierz Tomaszewski został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego 
Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej. 

W następnej kolejności Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod 
głosowanie kandydaturę radnego p. Rafała Reszpondka na funkcję wiceprzewodniczącego 
Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej. 

W głosowaniu: przy 9 głosach za, braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym się 
radny p. Rafał Reszpondek został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji 
Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej. 

 

W dalszej kolejności przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował 
zmiany do porządku obrad Komisji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zaproponował wprowadzenie  
do porządku obrad Komisji następujących punktów:  

• projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi  
na 2014 rok – druk nr 276/2014 wraz z autopoprawką, 

• projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031 – druk nr 277/2014  
wraz z autopoprawką, 

• projektu uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź  
w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Łódzkiej Spółki 
Infrastrukturalnej” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na 
podwyższenie kapitału zakładowego – druk nr 260/2014, 

• projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji 
podmiotowych na 2014 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 270/2014, 

• projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi 
wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania 
pomocy de minimis – druk nr 279/2014. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie propozycję 
wprowadzenia w punkcie 5a punktu dotyczącego rozpatrzenia i zaopiniowania projektu 
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uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok – druk 
nr 276/2014 wraz z autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu: przy 10 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” wprowadziła do porządku obrad Komisji punkt 5a. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie propozycję 
wprowadzenia w punkcie 5b punktu dotyczącego rozpatrzenia i zaopiniowania projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2014-2031 – druk nr 277/2014 wraz z autopoprawką. 

Komisja w głosowaniu: przy 10 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” wprowadziła do porządku obrad Komisji punkt 5b. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie propozycję 
wprowadzenia w punkcie 5c punktu dotyczącego rozpatrzenia i zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie określenia zasad objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian  
za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej” Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego 
– druk nr  260/2014. 

Komisja w głosowaniu: przy 9 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” wprowadziła do porządku obrad Komisji punkt 5c. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie propozycję 
wprowadzenia w punkcie 5d punktu dotyczącego rozpatrzenia i zaopiniowania projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2014 
r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź  
– druk nr 270/2014. 

Komisja w głosowaniu: przy 10 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” wprowadziła do porządku obrad Komisji punkt 5d. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie propozycję 
wprowadzenia w punkcie 5e punktu dotyczącego rozpatrzenia i zaopiniowania projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod 
tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis  
– druk nr 279/2014. 

Komisja w głosowaniu: przy 10 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” wprowadziła do porządku obrad Komisji punkt 5e. 

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

 

Ad. 5a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok – druk nr 276/2014  
wraz z autopoprawką. 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Skarbnik Miasta p. Krzysztof 
Mączkowski. 
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Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowi załączniki nr 5 i 6 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski zainteresował się 
zwiększeniem wydatków w Wydziale Gospodarki Komunalnej w kwocie 120 tys. 911 zł  
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające  
z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”. Zwrócił uwagę, że tego typu 
wydatków nie pokrywa się z rezerwy, zapytał, więc dlaczego będą pokrywane z rezerwy. 
Ponadto zapytał, czy ta kwota nie powinna być pokryta przez ubezpieczyciela. Podkreślił,  
że są to zadania dotyczące dróg, a miasto posiada takie ubezpieczenie. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że sprawa dotyczy trzech 
wyroków. Na dzień dzisiejszy te wyroki są ostateczne, a więc nie ma możliwości, żeby ich 
nie zapłacić. Jeśli miasto nie zapłaci tych odszkodowań, sprawą zajmie się komornik  
i poniesie do za sobą dodatkowe koszty. W odniesieniu do źródła sfinansowania tych 
odszkodowań powiedział, że jeśli są środki na rezerwie celowej to zarządzeniem Prezydenta 
Miasta można dokonać tego typu przesunięcia. Natomiast Rada Miejska może wskazać każde 
dowolne źródło finansowania. W kwestii ewentualnego roszczenia do firmy 
ubezpieczeniowej dodał, że na pewno będzie regres ubezpieczeniowy, jeśli chodzi o wypłatę 
odszkodowania z 2012 roku. Nadmienił, że w dwóch pozostałych sprawach z 2010 roku, były 
przeprowadzone analizy, ale nie wiadomo czy miasto uzyska regres. Jeśli uda się odzyskać te 
środki to w następnych latach zasilą one dochody i będą mogły być wydatkowane na cele 
zgodne z kolejnymi uchwałami podjętymi przez Radę Miejską.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski podkreślił, że nie kwestionuje 
tego, iż trzeba zapłacić, tylko chodzi o to, czy miasto może odzyskać te pieniądze  
od ubezpieczyciela. Zaznaczył, że czasami tego typu postępowanie sporne może doprowadzić 
do uzasadnienia dla ubezpieczyciela, dlaczego ma nie zapłacić miastu. Powiedział, że ma na 
myśli to, czy to postępowanie jest prowadzone we właściwej kolejności, czy nie jest to tak,  
że sprawa trafiła do struktur miejskich, odmówiono odszkodowania wyręczając 
ubezpieczyciela, w obronie jego interesów, następnie sprawa poszła do sądu gdzie nastąpiło 
orzeczenie, a teraz ubezpieczyciel może mieć dobrą podstawę do tego, żeby odmówić miastu 
zwrotu tych pieniędzy. Wskazał, że chciałby wiedzieć, jaki jest los skorzystania z tego 
ubezpieczenia. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że radni będą na bieżąco 
informowani o tych postępowaniach. Dodał, że nie ukrywa, iż wyroków o odszkodowanie jest 
bardzo dużo i jest ciężko to śledzić. Z reguły brane jest pod uwagę to, czy jest to już wyrok 
ostateczny, czy istnieją możliwości odwoławcze. Jeżeli nie ma takiej możliwości, miasto 
wypłaca takie odszkodowanie a następnie tam gdzie jest taka ewentualność stara się to 
odzyskać.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy te zmiany 
zawarte w załączniku nr 5 do uchwały, czyli w Zestawieniu planowanych kwot dotacji 
udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok są związane tylko z tymi zmianami 
zawartymi w przedmiotowym projekcie uchwały.  
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że są tu zawarte zmiany w zakresie 
części edukacyjnej i to dotyczy tych środków, które mają być przeznaczone dla placówek 
niepublicznych.  

Radny p. Marek Michalik powiedział, że te odszkodowania powinny być pokryte  
z ubezpieczenia. Radny zapytał, jaka jest praktyka w tym względzie, czy Wydział Gospodarki 
Komunalnej każdorazowo, jeśli powstanie podobne zdarzenie taką sprawę kwestionuje i idzie 
z tą sprawą do sądu, czy też sprawy oczywiste są uznawane i pokrywane od razu przez 
ubezpieczyciela.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że każda sprawa jest traktowana 
indywidualnie w porozumieniu z ubezpieczycielem. Rzeczywiście tylko część spraw ma swój 
finał w sądzie, natomiast w dużej części są to wypłaty w ramach sumy ubezpieczeniowej. 
Dodał, że nie ma informacji jak to się kształtuje procentowo do ilości zdarzeń. Może 
przedstawić taką informację na piśmie.  

Radny p. Marek Michalik powiedział, że chciałby się dowiedzieć, jaka jest praktyka, jeśli 
chodzi o procedowanie podobnych spraw. Dodał, że chodzi o to, czy czasami miasto nie 
upiera się i kieruje każdą sprawę do sądu, czasami pozbawiając się możliwości pokrycia 
odszkodowania z ubezpieczenia.  Radny poprosił o taką informację na piśmie. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski podkreślił, że każda sprawa musi być 
rozpatrywana indywidualnie.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił o przekazanie do Komisji 
informacji na temat tych trzech zdarzeń. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przypomniał, że składka ubezpieczenia 
dotyczyła określonej kwoty. Jeśli ubezpieczyciel wypłacił już taką kwotę to więcej za inne 
zdarzenia nie wypłaci.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski poinformował, że jest górna granica sumy 
ubezpieczenia. Można dokupić dodatkowy limit. Ponadto zaznaczył, że nie wszystkie 
roszczenia są uznawane przez firmę ubezpieczeniową i wtedy sprawa idzie do sądu. Część 
spraw jest oddalanych. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poprosił o uzupełnienie tej informacji  
o to, jaka była suma ubezpieczeniowa dotycząca tych zdarzeń i czy została już przez miasto 
wykorzystana. 

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 10 głosami za, brakiem głosów przeciw i brakiem głosów 
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 276/2014  
wraz z autopoprawką. 

 

Ad. 5b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031  
– druk nr 277/2014 wraz z autopoprawką. 
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Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawił Skarbnik Miasta p. Krzysztof 
Mączkowski. 

Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowi załączniki nr 7 i 8 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Krzysztof Stasiak zapytał, czy środki  
na zadaniu „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych” są to środki pochodzące 
z opłaty śmieciowej. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że ogólna pula środków, która była 
do dyspozycji na tzw. „śmieciówkę” nie zmienia się. Natomiast w tej części, w której jest  
w WPF na rok 2014 zmniejsza się. Dodał, że te środki ogólnie przechodzą do zadań 
jednorocznych.  

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 9 głosami za, brakiem głosów przeciw i brakiem głosów 
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 277/2014  
wraz z autopoprawką. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski powiedział, że głosował „za” 
przyjęciem proponowanego projektu uchwały, ale traktuje tę zmianę, jako sprawę czysto 
formalną. Podkreślił, że w momencie, kiedy dokonuje się pewnych operacji finansowych 
trzeba tę prognozę zmienić, co nie oznacza, że do końca zgadza się z kierunkiem, który 
wyznaczają wcześniejsze rozstrzygnięcia i kształt finansów. Zaznaczył, że chciałby, żeby 
było rozróżnienie między zaakceptowaniem operacji finansowej, czy też z formalnym 
zaktualizowaniem dokumentu, żeby to głosowanie nie było tożsame z aprobatą tego,  
co wyznaczały wcześniejsze działania np. w kształcie długu, który został zapisany  
w przedmiotowym projekcie uchwały.  

Odnosząc się Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że są to teksty 
jednolite. Te projekty nie zmieniają kwoty długu. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka dodał, że są to jedynie zmiany  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i dotyczą tylko tych zmian, które znajdują się  
w projekcie uchwały opisanym w druku nr 276/2014.  

 

Ad. 5c. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad 
objęcia udziałów przez Miasto Łódź w zamian za wniesienie wkładu 
niepieniężnego (aportu) do „Łódzkiej Spółki Infrastrukturalne j” Spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału 
zakładowego – druk nr 260/2014. 

Projekt uchwały referował dyrektor Biura Nadzoru Wła ścicielskiego p. Krzysztof 
Grzywaczewski.  

Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 
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Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, ile w tej chwili miasto posiada 
udziałów w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej i na jaką kwotę. 

Dyrektor Biura Nadzoru Wła ścicielskiego p. Krzysztof Grzywaczewski odpowiedział,  
że po tej operacji wartość kapitału zakładowego Spółki wyniesie ok. 940 mln zł. 

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 brakiem głosów 
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 260/2014. 

 

Ad. 5d. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2014 r. dla samorządowych 
instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź  
– druk nr 270/2014 wraz z autopoprawką. 

Projekt uchwały referowała p.o. z-cy dyrektora Wydziału Kultury p. Małgorzata Krupot  
– Błasiak. 

Omówiony projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowi załączniki nr 10 i 11 do 
protokołu. 

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 9 głosami za, brakiem głosów przeciw i brakiem głosów 
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 270/2014  
wraz z autopoprawką. 

 

Ad. 5e. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych  
do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi 
budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis 
– druk nr 279/2014. 

Projekt uchwały referował z-ca dyrektora Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek. 

Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Radna p. Urszula Niziołek – Janiak zapytała, czy w tym przypadku mamy do czynienia  
z taką sytuacją, że wprowadzenie tej zmiany zapobiegnie jakiemuś wydarzeniu, którego 
byśmy nie chcieli. Dodała, że miasto ma problem z jednym z inwestorów, który 
przeprowadził prace bez pozwolenia i prawdopodobnie będzie się starał na tej podstawie  
o zwolnienie z podatku.  

Z-ca dyrektora Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek powiedział, że nie są mu znane 
takie indywidualne sprawy. Dodał, że punkt, który mówił o tym, iż ktoś przeprowadził  
te działania niezgodnie z przepisami zostaje. On jest skonsumowany w ustępie 6. Wykreślany 
jest jedynie ten punkt, który mówi o tym, że zwolnieniu nie podlegały te budynki  
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lub ich części, które są położone na gruncie, dla którego wyznaczono inwestycje celu 
publicznego.  

Radna p. Urszula Niziołek – Janiak zapytała, co będzie w przypadku, gdy plan 
zagospodarowania przestrzennego po zabytku wyznacza drogę. Czy w tym momencie, jeśli 
ktoś przeprowadził prace w tym zabytku to nie będą one zwolnione z podatku. 

Z-ca dyrektora Wydziału Finansowego p. Michał Łyczek wyjaśnił, że zgodnie z treścią 
uchwały, która została przyjęta 5 listopada br. byłoby to wykluczone, natomiast w tym 
momencie jest odwrotnie.  

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 9 głosami za, brakiem głosów przeciw i brakiem głosów 
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 279/2014. 

 

Ad. 6. Sprawy różne i wniesione wnioski. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że do Komisji wpłynęły następujące pisma: 

• skarga p. Pawła Fijałkowskiego na działanie Prezydenta Miasta, 

• skarga pp. Marii i Mariana Zając oraz pp. Ewy i Mariana Figwer na działanie 
Prezydenta Miasta, 

• zestawienie przedstawiające realizację dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi  
za 10 miesięcy 2014 roku  

• ponowny wniosek p. Ireny Kubickiej – Hamernik dotyczący umorzenia wierzytelności 
Miasta Łodzi powstałej z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy 
sprzedaży lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 2a, znajdującego się  
w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 44. 

 

Ponadto Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że następne 
posiedzenie Komisji odbędzie się 16 grudnia 2014 roku o godz. 9:15. Tematem posiedzenia 
będzie analiza dochodów zawartych w projekcie uchwały druk nr 271/2014 oraz 272/2014. 

 

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

W wyniku braku dalszych głosów przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
zamknął posiedzenie Komisji. 

 

Protokół sporządziła:  
Aneta Michalak 
Sekretarz Komisji 


