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 Protokół nr 26/XII/2015 
 

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

    z dnia 29 grudnia 2015 r. 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM 
stan - 9 
obecnych – 9 
 
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 21. posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta 
Łodzi, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego  
– druk nr 327/2015. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu  
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 328/2015. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040  
– druk nr 329/2015. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 326/2015. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016  
– druk nr 320/2015. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie na rok 2016 – druk nr 321/2015. 

8. Sprawy różne i wniesione wnioski. 
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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. 

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

• autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 
2016 rok – druk nr 269/2015 w punkcie 1a, 

• autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Łodzi na lata 2016-2040 – druk nr 270/2015 w punkcie 1b, 

• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej 
w Łodzi przy ul. Pienistej bez numeru – druk nr 322/2015 w punkcie 1c, 

• w sprawie ustalenia wysokości kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na 
finansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2016 r.  
– druk nr 331/2015 w punkcie 1d. 

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

Komisja w głosowaniu: przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i „wstrzymuj ących się” przyj ęła zmieniony porządek obrad.  

Wobec powyższego przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka przeszedł  
do realizacji zmienionego porządku obrad. 

 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z 21. posiedzenia Komisji. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołu  
z  21. posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 

W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołu z 21. posiedzenia Komisji. 

W głosowaniu: przy 6 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 21. posiedzenia. 

 

Ad. 1a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 269/2015. 

Autopoprawkę do projektu uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  

Omówiona autopoprawka stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem zapytać,  
ile Państwo spodziewają się zwrotu VAT – u w 2016 roku?  
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: mogę powiedzieć tylko o tych zwrotach, które 
będą odzwierciedlone w dochodach. To jest 1,7 mln zł w Wydziale Księgowości z tytułu 
rozliczenia współczynnikiem, prawie 5,1 mln zł z tytułu inwestycji sportowych, 1,2 mln zł  
z tytułu rozliczenia EC – 1 oraz 9 mln zł w ZDiT z tytułu robót torowych.   

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: byłbym wdzięczny  
za przygotowanie zestawienia wartości tych zwrotów z lat wcześniejszych.  Na jutro proszę  
o przygotowanie zestawienia dotyczącego 2016 roku.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: rozumiem, że środki na boisko przy Małachowskiego są  
w ramach pozostałych środków zapisanych w zadaniu na stadion Widzewa? 

P. o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: w budżecie są środki  
na dokumentację projektową.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: czy potencjalnie z tych pozostałości po budowie obiektu na 
Piłsudskiego coś będzie? 

P. o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: nie wiadomo, jaka to będzie 
pula. 

Radny p. Bartosz Domaszewicz: rozumiem, że teoretycznie jakaś pula środków została  
na tym zadaniu? Nie znamy tylko skali potrzeb, ani tego ile zostało.  

Radny p. Marek Michalik:  chciałem zapytać czy utworzenie tej rezerwy celowej to był 
wniosek Komisji Kultury? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: nie, Komisja Kultury sygnalizowała potrzeby 
w zakresie zwiększenia środków dla instytucji kultury częściowo na podwyżki, dla Teatru 
Pinokio – 700 tys. zł, dla pozostałych teatrów – 1,4 mln zł.  Natomiast na dzień dzisiejszy 
proponuje się, aby rezerwę na kulturę zwiększyć do 1 mln zł i rozdysponować w trakcie roku, 
bo rzeczywiście potrzeby sygnalizowane przez Komisję Kultury były znacznie większe,  
a na tę chwilę możliwości są ograniczone.  

Radny p. Marek Michalik: czy ta rezerwa będzie na wydatki bieżące? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: tak.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: chciałem przypomnieć, że w opinii 
Komisji Finansów zawarta jest także opinia Komisji Kultury, która prawdopodobnie  
w czterech punktach mówiła o zwiększeniu budżetu. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: czy Pan Skarbnik mógłby 
określić, jakie ostatecznie wartości byłyby na wydatki bieżące w kulturze w 2016 roku i jakie 
są przewidywania odnoście wykonania 2015 roku? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jeśli chodzi o tę zmianę, to ona jest 
kwalifikowana nie w dziale - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, tylko w dziale 
rezerw. Także tutaj zmian nie będzie. Natomiast na wydatki bieżące ostatecznie planuje się  
w dziale  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 97 mln 91 tys. 566 zł.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: czyli potencjalnie będzie  
1 mln zł, gdyby później rozdysponować tę rezerwę.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: tak. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: a jakie jest przewidywane 
wykonanie w 2015 roku? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: na pewno, jeśli chodzi o instytucje kultury  
to planujemy tutaj wykonanie planu w 100 %. W budżecie uchwalonym na 2015 rok było  
84 mln 222 tys. 972 zł, w trakcie roku w tym zakresie w dziale 921 następowały zwiększenia, 
niemniej jednak porównując budżet uchwalony i projekt budżetu w dziale 921 w części 
bieżącej mamy wzrost o 15 %. Wykonanie na koniec listopada 2015 w części działu  
921 wynosi 89 mln 160 tys. zł.  Myślę, że na koniec roku wykonanie w tym dziale zamknie 
się kwotą około 90 mln zł.   

Radny p. Marcin Zalewski: chciałem zapytać o dokumentację dróg stanowiących dojazdy 
do węzłów S – 14. Czy w tych 150 tys. zł jest planowana dokumentacja ulicy Liściastej? 

Z-ca dyrektora ZDiT p. Katarzyna Sikorska: w kwocie 150 tys. zł ujęto środki na raport  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zmieniły się przepisy i teraz musimy taki 
raport wykonać. 

Radny p. Marcin Zalewski: czy w ogóle jest planowana do realizacji w 2016 roku 
dokumentacja na ulicę Liściastą? 

Z-ca dyrektora ZDiT p. Katarzyna Sikorska: nie ma tej dokumentacji w tych 150 tys. zł. 
Natomiast w kwestii merytorycznej odpowiedzi udzieli Dyrektor Nita.   

Radny p. Marcin Zalewski: proszę o odpowiedź na to pytanie. 

Dyrektor ZDiT p. Grzegorz Nita : w projekcie budżetu na 2016 rok nie ma takiej pozycji, 
jak dokumentacja ulicy Liściastej.  

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

Komisja w głosowaniu: 5 głosami za, brakiem głosów przeciw i 3 głosami wstrzymującymi 
się pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały opisanego  
w druku nr 269/2015.  

 

Ad. 1b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2016-2040 
– druk nr 270/2015. 

Autopoprawkę do projektu uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  

Omówiona autopoprawka stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

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

Komisja w głosowaniu: 5 głosami za, brakiem głosów przeciw i 3 głosami wstrzymującymi 
się pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę do projektu uchwały opisanego  
w druku nr 270/2015.  
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Ad. 1c. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi  
przy ul. Pienistej bez numeru – druk nr 322/2015. 

Projekt uchwały referowała z-ca dyrektora Wydziału Majątku Miasta p. Agnieszka 
Graszka.  

Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 7 do protokołu. 

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

Komisja w głosowaniu: 8 głosami za, brakiem głosów przeciw i wstrzymujących się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 322/2015. 

 

Ad. 1d. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
kwoty służącej do wyliczenia wysokości dotacji na finansowanie działalności 
Centrum Integracji Społecznej w 2016 r. – druk nr 331/2015. 

Projekt uchwały referowała z-ca dyrektora MOPS p. Elżbieta Jaszczak. 

Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: czy te 129 tys. zł wystarczy na rok? 

z-ca dyrektora MOPS p. Elżbieta Jaszczak: tak. 

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 wstrzymujących się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 331/2015. 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu 
miasta Łodzi, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego  
– druk nr 327/2015. 

Projekt uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  

Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: czy w Wydziale Geodezji też jest  
do końca czerwca? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: tak. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: co Wydział robi ze zdjęciami 
lotniczymi? 
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Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Jan Schnerch: jest opóźnienie. Wydział 
przekazał zdjęcia, ale trzeba było nanieść poprawki do ortofotomapy, więc trzeba  
ją poprawiać. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: czy płacą kary umowne? 

Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji p. Jan Schnerch: tak.    

Radny p. Marcin Zalewski: jako jeden z powodów przełożenia remontu  
w kamienicy przy Narutowicza/Piotrkowska na przyszły rok wskazano min. to, że nie 
wykwaterowano stamtąd lokatorów. Proszę wskazać zakres tych robót, jak to jest możliwe,  
że tam, w trakcie realizowanych prac remontowych w ogóle ktoś mieszka? Z tego co wiem, 
zakres prac jest bardzo szeroki. 

Z-ca dyrektora Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta p. Małgorzata 
Milewska: tam jest wykonywany remont kapitalny. Sprawa tego lokatora znajduje się  
w sądzie. Zakres remontu jest całkowity, ale jest wydzielona strefa ochronna. W związku  
z tym min. nie można dokonać tego remontu w terminie, ponieważ nie możemy wejść  
na pewien obszar prac. 

Radny p. Marcin Zalewski: czy jest to odosobniony przypadek w Łodzi? 

Z-ca dyrektora Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta p. Małgorzata 
Milewska: nie. Nie zawsze trzeba wyprowadzać lokatorów na czas prowadzenia remontu.  

Radny p. Marcin Zalewski: chodzi o tak duży zakres prac remontowych.  

Z-ca dyrektora Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta p. Małgorzata 
Milewska: jest to remont kapitalny tej kamienicy. Jest to notoryczny dłużnik, sprawa jest  
w sądzie, była już wyznaczona eksmisja, ale Pan się odwołał po raz kolejny. Wiemy, że tam 
nie przebywa, przebywa w drugim pomieszczeniu na ulicy Bazarowej, z którego też jest 
eksmitowany. Jest to uporczywy lokator, którego nie możemy się pozbyć. 

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 1 głosie wstrzymującym się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 327/2015. 

 

Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu  
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2015 rok – druk nr 328/2015. 

Projekt uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  

Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: z największym zdziwieniem 
wyczytałem w tej zmianie, że pismem Ministra Finansów z dnia 20 października 2015 roku 
zmniejsza się kwotę na EXPO o 1 mln 240 tys. zł. Chciałem spytać, jaki jest powód tego 
uszczerbku? 
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: przede wszystkim pismo to zawiera również 
informację, iż te środki w części są odtwarzane w 2016 roku. W związku z tym w tym roku 
pełna pula nie będzie rozliczona, dlatego porządkujemy tę sprawę. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: jakie środki były do tej pory 
wydatkowane na ten cel? Tam była łączna kwota 15 mln zł, z czego 5 mln zł miało pochodzić 
od miasta, 10 mln zł miało dać Ministerstwo.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: na chwilę obecną nie mam tego zestawienia. 
Wiem, że w grudniu znacząca część środków musiała być wydatkowana. Pełna informacja na 
ten temat będzie dopiero w styczniu.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: rozumiem, że to nie całe  
15 mln zł, tylko jakaś część w tym roku.   

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: oczywiście, że część.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: bardzo prosił bym gdyby się 
udało, chociaż orientacyjnie określić, ile będzie na kulturę ostatecznie w 2015 roku w 
wydatkach bieżących. Te zmiany, które się dzisiaj dokonują prawdopodobnie będą miały 
wpływ na ostateczny kształt, być może większy. 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: dlatego mówiłem, że około 90 mln zł będzie 
wykonanie w 2015 roku.  

Radny p. Marcin Zalewski: ile w tym roku już przekazaliśmy dopłaty do Miejskiej Areny 
Kultury i Sportu Sp. z. o. o.? 

Odpowiedzi udzieliła kierownik w Biurze Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć: w tym 
roku dopłata do Spółki Atlas Arena wyniosła 1 mln 993 tys. 363 zł. 

Radny p. Marcin Zalewski: czy to jest łącznie z tym milionem złotych? 

Kierownik w Biurze Nadzoru Właścicielskiego p. Ewa Mereć: to jest dodatkowy 1 mln zł. 

Radny p. Marcin Zalewski: tutaj znajduje się „zawrotna” kwota 1 zł na wdrożenie 
nowoczesnego systemu wraz z zakupem niezbędnego sprzętu w Miejskiej Przychodni 
Dąbrowa w Łodzi. Chciałem się zapytać, co można za to kupić? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jest to zmiana porządkowa wynikająca  
z zaokrągleń.  

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

Komisja w głosowaniu: 5 głosami za, brakiem głosów przeciw i 3 głosami wstrzymującymi 
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 328/2015.  

 

Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040  
– druk nr 329/2015. 

Projekt uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  

Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji  
p. Władysław Skwarka przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 5 głosami za, brakiem głosów przeciw i 3 głosami wstrzymującymi 
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 329/2015.  

 

Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2015 r. dla samorządowych 
instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź  
– druk nr 326/2015. 

Projekt uchwały referował z-ca dyrektora Wydziału Kultury p. Dobrosław Bi lski. 

Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

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

Komisja w głosowaniu: 8 głosami za, brakiem głosów przeciw i wstrzymujących się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 326/2015.  

 

Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016  
– druk nr 320/2015. 

Projekt uchwały przedstawiła p. o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
p. Iwona Iwanicka. 

Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Radny p. Marcin Zalewski: czy Wydział prowadzi takie statystyki, ile w zeszłym roku 
otworzyło się nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a ile się zamknęło? 

P. o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: takie 
dane znajdują się w Oddziale Licencji i zezwoleń w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi 
Działalności Gospodarczej. Oni prowadzą takie statystyki. 

Radny p. Marcin Zalewski: czy jest szansa na uzyskanie jutro takiej informacji? 

P. o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: tak.  
Na jutro będę miała takie dane. Na pewno nie przekraczamy limitu ustawowego  
1900 punktów.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: czy wpływy z opłaty za wydanie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych spadają? 

P. o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: to jest 
na porównywalnym poziomie. Na koniec listopada 2015 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 
13 mln 143 tys. 680 zł, a na 2015 rok był budżet 13 mln 116 tys. zł. Mamy pewność,  
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że na wszystkie zadania, które zostały zakontraktowane zgodnie z posiadanym budżetem,  
są środki.  

Radny p. Marek Michalik:  czy ta kwota zależy od ilości sprzedanego alkoholu?  

P. o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: to jest 
bardziej skomplikowane. W przypadku nowych przedsiębiorców inaczej się to nalicza,  
a potem rzeczywiście w oparciu o sprzedaż. 

Radny p. Marek Michalik: czyli nie można powiedzieć, że nie będzie wzrostu sprzedaży? 

P. o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: w tych 
nowych programach znajduje się bardzo duża część informacyjno – epidemiologiczna, opis 
zjawiska i tam są te dane podane, trendy również. To robiła grupa naukowców, których 
Wydział poprosił o wsparcie przy przygotowaniu tych programów, żeby to było rzetelne 
opracowanie od strony naukowej opartej na faktach. Oni mają lepszy dostęp do śledzenia 
różnych publikacji naukowych odnośnie profilaktyki uzależnień. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: jakie są różnice tych kwot  
w tym programie w stosunku do ubiegłego roku? 

P. o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: jeśli 
chodzi o program przeciwalkoholowy to na rok bieżący jest to 11 mln 260 tys. zł, w roku 
2015 było to 11 mln 206 zł.   

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: a w przypadku programu 
dotyczącego przeciwdziałania narkomanii? 

P. o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: na rok 
bieżący jest to 1 mln 740 tys. zł, w 2015 roku było 1 mln 909 tys. zł. Te środki są o tyle 
bezpieczne, że jeżeli będzie ich większy wpływ, to one nie przepadają, przechodzą  
na następny rok. 

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 320/2015.  

 

Ad. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na rok 2016 – druk nr 321/2015. 

Projekt uchwały przedstawiła p. o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 
p. Iwona Iwanicka. 

Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań. 

Radny p. Marcin Zalewski: ile trwa średnio procedura wydania niebieskiej karty? 

Z-ca dyrektora MOPS p. Elżbieta Jaszczak: procedura jest uruchamiana natychmiast. 
Jeżeli osoba, która jest świadkiem przemocy np. przedstawiciel szkoły, ośrodka pomocy, 
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policja zgłosi taką sprawę, procedura jest uruchamiana natychmiast. Przewodniczący zespołu 
interdyscyplinarnego ma trzy dni na uruchomienie całej procedury. 

Radny p. Marcin Zalewski: jak długi jest średni czas od momentu zgłoszenia do momentu 
wydania niebieskiej karty? 

Z-ca dyrektora MOPS p. Elżbieta Jaszczak: decyzję o wydaniu niebieskiej karty 
podejmuje osoba, która jest świadkiem. Można powiedzieć, że to jest niezwłocznie. 

Radny p. Marcin Zalewski: świadek nie decyduje o wydaniu niebieskiej karty. 

Z-ca dyrektora MOPS p. Elżbieta Jaszczak: wzywana jest policja, bo jest awantura  
w rodzinie, to natychmiast wydaje niebieską kartę. 

Radny p. Marcin Zalewski: od razu policja wydaje niebieską kartę, czy dopiero po decyzji, 
po sprawdzeniu okoliczności? 

Z-ca dyrektora MOPS p. Elżbieta Jaszczak: funkcjonariusze policji są świadkami i wydają 
niebieską kartę i przekładają to do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.  

P. o. z-cy dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych p. Iwona Iwanicka: 
niebieska karta jest procedurą, która zostaje uruchamiana w przypadku podejrzenia przemocy. 
To nie jest coś, co jest etykietką na wieki wieków, tylko jest podejrzenie przemocy i sama 
procedura rozpatrzenia, czy rzeczywiście ta przemoc istnieje, nazywana jest procedurą 
niebieskiej karty. Procedura ta zainicjowana jest przez bezpośredniego świadka bądź osobę, 
do której zgłaszana jest ta przemoc, a potem uruchamiane są kolejne kroki, które mają na celu 
potwierdzenie bądź zaprzeczenie i wdrożenie działań pomocowych. To wszystko jest 
procedurą niebieskiej karty.      

Radny p. Marcin Zalewski: ile takich procedur uruchomiono w tym roku? 

Z-ca dyrektora MOPS p. Elżbieta Jaszczak: od trzech lat mamy tendencję rosnącą.  
W ubiegłym roku wydano ponad 1 400 kart. 

Radny p. Marcin Zalewski: czy coś się zmieniło w zakresie przepisów w stosunku  
do ubiegłego roku. Raczej izolowało się osobę, która była sprawcą przemocy od osób, które 
tej przemocy doświadczały.  

Z-ca dyrektora MOPS p. Elżbieta Jaszczak: w ogóle zjawisko przemocy jest bardzo trudne 
i obserwujemy, że podejmowanych jest dużo działań na plus, jeśli chodzi o zabezpieczenie 
ofiar przemocy. Natomiast nadal obserwujemy, że prokuratura często umarza postępowania. 
Jest to związane z tym, że ofiary przemocy często wycofują swoje zeznania. Jest też to 
spowodowane jakby całym procesem, często ofiary przemocy są współuzależnione  
od sprawców. Jest tzw. miesiąc miodowy, czyli sprawca obiecuje, że już się poprawi i wtedy 
ofiary wycofują swoje zeznania. Jest możliwość izolacji sprawcy, natomiast obserwujemy,  
że te postępowania sądowe trwają około 18 miesięcy i później kary wydawane są  
w zawieszeniu.  

Radny p. Marcin Zalewski: czy w ten program wpisuje się cyber przemoc? 

Z-ca dyrektora MOPS p. Elżbieta Jaszczak: ogólnie jest to pod hasłem przemoc. Takie 
zajęcia są prowadzone na ulicy Niciarnianej w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego.  

Radny p. Marcin Zalewski: warto byłoby to wyszczególnić, bo daje to pełny obraz nowych 
części składowych przemocy. Moim zdaniem daje to większą czytelność tego projektu. 
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Z-ca dyrektora MOPS p. Elżbieta Jaszczak: po podjęciu uchwały będą ogłaszane przez 
realizatorów konkursy, to zwrócimy na to uwagę.  

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 320/2015.  

 

Ad. 8. Sprawy różne i wniesione wnioski. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował o wpłynięciu do Komisji 
następujących pism: 

• od rzecznika Ruchu Narodowego w sprawie zniesienia opłat targowych na terenie 
miasta Łodzi. 

• od Komisji Sportu i Rekreacji RM zawierającym stanowisko Komisji do projektu 
budżetu na 2016 rok, 

• od Rady Osiedla Ruda w sprawie opinii do projektu budżetu na 2016 rok, 

• od Stowarzyszenia na rzecz Obrony Podmiejskiej Komunikacji Tramwajowej  
w Regionie Łódzkim o wprowadzenie do budżetu środków finansowych niezbędnych 
do przygotowania i złożenia wniosku w sprawie tramwaju aglomeracyjnego, 

• od Rady Osiedla Bałuty – Centrum w sprawie opinii do projektu budżetu na 2016 rok, 

• od Rady Osiedla Złotno w sprawie opinii do projektu budżetu na 2016 rok, 

• od Rady Osiedla Bałuty – Zachodnie w sprawie opinii do projektu budżetu na 2016 
rok, 

• od Rady Osiedla Andrzejów w sprawie opinii do projektu budżetu na 2016 rok, 

• od Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące zapewnienia odpowiednich środków 
finansowych w budżecie Miasta na realizację postulatów związkowych  
i pracowniczych, 

• opinii RIO do budżetu na 2016 rok i WPF na lata 2016-2040 oraz opinii na temat 
możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu miasta Łodzi, 

• raportu z konsultacji społecznych do projektu budżetu na 2016 rok oraz WPF na lata 
2016-2040, 

• zestawienia przedstawiającego realizację dochodów i wydatków budżetu miasta Łodzi 
za 11 miesięcy 2015 r. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem zabrać głos  
w sprawie zniesienia opłaty targowej na terenie miasta Łodzi. Wydaje mi się, iż warto byłoby 
odpisać niezorientowanym, iż praktycznie ta opłata została zminimalizowana  
na targowiskach, które podlegały modernizacji. Nawet ostatnio dyskutowaliśmy nad takim 
wnioskiem, który sam składałem, żeby w ogóle zlikwidować tę opłatę targową, ale wówczas 
otrzymaliśmy odpowiedź i warto ją również przytoczyć w odpowiedzi do tych 
wnioskodawców, iż w perspektywie dzisiejszych przepisów byłoby to większym problemem 
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niż utrzymanie symbolicznej tej opłaty z uwagi na przepisy i obowiązek pobierania tej opłaty. 
Ponadto mogłoby to być zakwestionowane przez RIO.  Także wskazanie, że się pobiera 
symboliczną opłatę na targowiskach zmodernizowanych warte jest przekazania 
wnioskodawcom i o to postuluję.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: postaramy się przekazać wnioskodawcy 
tego typu informację.  

Radny p. Marcin Zalewski: czy obiekt na ulicy Municypalnej został już przekazany  
w użyczenie organizacji pozarządowej, czy jeszcze nie? 

Z-ca dyrektora MOPS p. Elżbieta Jaszczak: nie odpowiem na to pytanie, trzeba pytać 
dyrektora Wydziału Majątku Miasta.  

Radny p. Marcin Zalewski: chodzi o pewną zasadę przekazywania środków dla Państwowej 
Straży Pożarnej. Jakie są uwarunkowania, że miasto musi przekazywać środki na Straż 
Pożarną, Policję?  

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: Państwowa Straż Pożarna to jest 
zadanie rządowe i mamy to zapisane w budżecie po stronie zadań z zakresu administracji 
rządowej. Nie mamy tam środków własnych. Ewentualne dofinansowania mogą dotyczyć 
tylko i wyłącznie udziału własnego w zadaniach majątkowych jeżeli jest dofinansowanie  
np. staraniem tych służb z Wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Były takie przypadki, kiedy rzeczywiście udzielaliśmy tutaj wsparcia. Natomiast, jeśli chodzi 
o Policję to nie ma ich w całości w naszym budżecie, są tylko wskazane zadania, zwykle 
majątkowe związane z wykonywaniem zadań własnych gminy lub powiatu, ewentualnie  
z zakresu bezpieczeństwa.  

 

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 
  


