
DPr-BRM-II.0012.1.5.2017 

 Protokół nr 52/IV/2017 
 

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

    z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

 

I.  Obecność na posiedzeniu: 

członkowie Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej RM 
stan - 9 
obecnych – 8 

• radny p. Władysław Skwarka – 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. Przyjęcie protokołów z 50. i 51. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 99/2017. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040  
– druk 100/2017. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
przez Miasto Łódź projektu pn. „Budowa Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim  
na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – druk nr 93/2017. 

5. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.  

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2016 rok – analiza dochodów  
w zakresie następujących wydziałów: 

•••• Biuro Gospodarki Mieszkaniowej  

•••• Biuro ds. Rewitalizacji  

•••• Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej  

•••• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

•••• Miejski Zespół Żłobków w Łodzi  

•••• Oddział Nadzoru Właścicielskiego  
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•••• Wydziału Budżetu  

•••• Wydział ds. Zarządzania Projektami  

•••• Wydział Dysponowania Mieniem  

•••• Wydział Edukacji  

•••• Wydział Finansowy  

•••• Wydział Gospodarki Komunalnej   

•••• Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów  

•••• Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości  

•••• Zarząd Dróg i Transportu  

•••• Zarząd Inwestycji Miejskich  

•••• Zarząd Lokali Miejskich  

•••• Zarząd Zieleni Miejskiej  

•••• Biuro Strategii Miasta 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia. 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek otworzył posiedzenie. 
Wiceprzewodniczący przypomniał, że porządek posiedzenia został przekazany radnym  
w zaproszeniach na posiedzenie. Zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad Komisji. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek zaproponował wprowadzenie  
w punkcie 3a porządku posiedzenia Komisji projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury,  
dla których organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 111/2017 oraz w punkcie 4a porządku 
posiedzenia Komisji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  
z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. dotyczącej wzajemnego honorowania biletów 
lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz biletów Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. 
 – druk nr 114/2017. Ponadto do projektów uchwał druk nr 99/2017 i 100/2017 wpłynęły 
autopoprawki.  

W związku z brakiem innych uwag wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek 
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 wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek przeszedł do 
realizacji zmienionego porządku obrad. 
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Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie protokołów z 50. i 51. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 99/2017 wraz z autopoprawką . 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040  
– druk 100/2017 wraz z autopoprawką . 

3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji 
podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych instytucji kultury, dla których 
organizatorem jest Miasto Łódź – druk nr 111/2017. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Budowa Ogrodu Różanego w stylu 
wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi” współfinansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  
– druk nr 93/2017. 

4a.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. dotyczącej wzajemnego 
honorowania biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz biletów 
Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. – druk nr 114/2017. 

5. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.  

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2016 rok – analiza dochodów  
w zakresie następujących wydziałów: 

•••• Biuro Gospodarki Mieszkaniowej  

•••• Biuro ds. Rewitalizacji  

•••• Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej  

•••• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

•••• Miejski Zespół Żłobków w Łodzi  

•••• Oddział Nadzoru Właścicielskiego  

•••• Wydziału Budżetu  

•••• Wydział ds. Zarządzania Projektami  

•••• Wydział Dysponowania Mieniem  

•••• Wydział Edukacji  

•••• Wydział Finansowy  

•••• Wydział Gospodarki Komunalnej   

•••• Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów  

•••• Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości  
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•••• Zarząd Dróg i Transportu  

•••• Zarząd Inwestycji Miejskich  

•••• Zarząd Lokali Miejskich  

•••• Zarząd Zieleni Miejskiej  

•••• Biuro Strategii Miasta 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Ad. 1. Przyjęcie protokołów z 50. i 51. posiedzenia Komisji.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek zapytał, czy do protokołów  
z  50. i 51.  posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 

Nikt nie wniósł uwag.  

W związku z brakiem uwag, wiceprzewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołów z 50. i 51. posiedzenia Komisji. 

W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 50. posiedzenia. 

W głosowaniu: przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 51. posiedzenia. 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 99/2017 wraz  
z autopoprawką. 

Projekt uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  

Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką, 
które stanowią załączniki nr 5 i 6 do protokołu.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek otworzył fazę pytań. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: na czym polegają zmiany 
zawierające się w autopoprawce, jeśli chodzi o tę część rewitalizacyjną? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: zmiany te polegają na przesunięciu części 
wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Jest to część wydatków, które oprócz 
działu 600 – Transport i łączność, gdzie były zapisane, będzie wydatkowana w zakresie 
gospodarki mieszkaniowej, czyli w dziale 700. W dziale tym znajdują się zarówno wydatki 
mieszkaniowe, drogowe jak i inne. Musimy zatem zacząć to porządkować. Natomiast nie ma 
to żadnego wpływu na ogólne kwoty wydatków.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: rozumiem, że w rozpisaniu 
tych pieniędzy instytucja zarządzająca nie będzie się już angażować tak szczegółowo.  
Im zależy tylko, żeby kwota całościowa zgadzała się z wnioskiem. Jeszcze chciałbym zapytać 
o 500 tys. zł dla Festiwalu Komiksu. Skoro ten festiwal ma wymiar cykliczny, dlaczego  
ta kwota nie została zaplanowana, tylko trzeba dodatkowo angażować te środki? 
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: w zeszłym roku ten festiwal odbył się po raz 
pierwszy. Później okazało się, że będzie to wydarzenie cykliczne realizowane przez EC-1.  
W związku z tym, że ten festiwal przeszedł do EC-1 teraz już będziemy planować to co 
rocznie w planach EC-1.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: czy poprzednio było to też 
500 tys. zł? 

Przedstawiciel EC-1 p. Grzegorz Słodki: poprzednio zadanie to było realizowane przez 
Łódzkie Centrum Wydarzeń z kwotą 500 tys. zł.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: czy ŁCW oddało te 
pieniądze? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: zostało to przeniesione w trakcie 2016 roku.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji.  

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji wiceprzewodniczący 
Komisji p. Rafał Reszpondek przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 3 głosami za, 2 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 99/2017 wraz  
z autopoprawką. 

 

Ad. 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040  
– druk 100/2017. 

Projekt uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  

Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką, 
które stanowią załączniki nr 7 i 8 do protokołu.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek otworzył fazę pytań. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: do jakiego poziomu zwiększa 
się w tej chwili poziom długu? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: jeśli chodzi o rok 2017 to tutaj nie ma zmian. 
Jeśli chodzi o 2018 rok jest zwiększenie o 9 mln 211 tys. 198 zł. Poziom nominalny na koniec 
2018 roku wyniesie 2 mld 847 mln 313 tys. 450 zł. W latach następnych też się zwiększa. 
Największy poziom jest w 2019 roku, później dług się obniża. Największy poziom na dzień 
dzisiejszy to 2 mld 971 mln 105 tys. 846 zł.   

Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji.  

W związku z brakiem innych pytań oraz głosów w dyskusji wiceprzewodniczący 
Komisji p. Rafał Reszpondek przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 4 głosami za, brakiem głosów przeciw i 2 głosami wstrzymującymi 
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 100/2017 wraz  
z autopoprawką. 
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Ad. 3a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  
ustalenia wysokości dotacji podmiotowych na 2017 r. dla samorządowych 
instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Łódź  
– druk nr 111/2017 

Projekt uchwały referowała z-ca dyrektora Wydziału Kultury p. Halina Bernat.  

Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 9 do protokołu. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji wiceprzewodniczący Komisji  
p. Rafał Reszpondek przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 6 głosami za, brakiem głosów przeciw i wstrzymujących się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 49/2017. 

 

Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na realizację przez Miasto Łódź projektu pn. „Budowa Ogrodu Różanego  
w stylu wiktoriańskim na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020 – druk nr 93/2017. 

Projekt uchwały referowała p.o. dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina 
Wróblewska. 

Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji wiceprzewodniczący Komisji  
p. Rafał Reszpondek przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 6 głosami za, brakiem głosów przeciw i wstrzymujących się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 93/2017. 

 

W związku z brakiem osoby referującej wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek 
zaproponował zmianę w porządku obrad Komisji polegającą na przeniesieniu punktu 4a do 
punktu 6a.  

W związku z brakiem innych uwag wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek 
przeszedł do głosowania zmienionego porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw”  
i 1 głosie „wstrzymującym się” przyj ęła zmieniony porządek obrad.  

Wobec powyższego wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek przeszedł do 
realizacji zmienionego porządku obrad. 
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Ad. 5. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2016 r.-31.12.2016 r.  

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawiła dyrektor Wydziału Ksi ęgowości  
p. Zdzisława Bajor. 

Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości p. Zdzisława Bajor: wszystkie wydatki majątkowe, które 
były dokonane w roku 2016 mają swoje odzwierciedlenie w przyroście tego majątku  
i wszystkie jednostki, które realizowały zadania inwestycyjne mają ten majątek wprowadzony 
do swojej ewidencji, zarówno jeśli chodzi o zakupy majątku, jak również o nakłady 
inwestycyjne. Z tego też powodu wartość majątku ogółem w porównaniu do poprzedniego 
roku wzrosła prawie o 6% i na dzień 31 grudnia wartość majątku brutto Miasta wynosiła  
20 mld 803mln 108 tys. 331 zł. W tej wartości znajdują się grunty, które nie są w ewidencji 
księgowej, które są wycenione szacunkowo na potrzeby tej informacji. W roku bieżącym 
przyjęto średnią cenę za 1 m ² gruntu pod terenami mieszkaniowymi w wysokości 148 zł,  
a dla pozostałych gruntów w wysokości 194 zł. W okresie poprzednim cena ta wynosiła 
odpowiednio 160 zł i 196 zł. Wartość majątku brutto przypadająca na 1 mieszkańca wynosi 
29 tys. 774 zł, przyrost 6,67 % w stosunku do poprzedniego okresu. Udział wartości netto  
w wartości brutto wynosi 82,82 %, natomiast bez wartości gruntu udział wartości netto  
w wartości brutto wynosi 70%. Udział wartości netto w wartości brutto oznacza, że ten 
majątek nie starzeje się, od kliku lat jest na podobnym poziomie. Oznacza to, że poprzez 
nakłady inwestycyjne majątek jest odtwarzany, remontowany i przywracana jest jego 
użyteczność na skutek tych nakładów. Jednocześnie oprócz nakładów na sam majątek w roku 
2016 były nakłady ponoszone w formie aportu bądź zwiększenia udziałów w spółkach. 
Zwiększenie z tytułu udziału w spółkach w roku 2016 wyniosło 156 mln zł. Jednocześnie 
Miasto z tego, że jest właścicielem majątku czerpie również dochody ze spółek tj. dywidendy. 
W 2016 roku wpłacone przez spółki dochody wyniosły: ze ZWiK – 9 mln 100 tys. zł, z ŁSI – 
11 mln 700 tys. zł, z Łódzkiego Rynku Zjazdowa – 135 tys. 410 zł. Na stronie 223-253 
znajdują się dochody, które uzyskują jednostki miejskie z tytułu gospodarowania majątkiem 
Miasta. Są to wieczyste użytkowanie, dzierżawy, sprzedaż majątku, przekształcenia prawa 
wieczystego w prawo własności, dochody z czynszów i opłat komunalnych.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: jestem zainteresowany 
zestawieniem, o którym mówiliśmy wczoraj na Komisji Gospodarki Mieszkaniowej  
i Komunalnej.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji.  

 

Ad. 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za 2016 rok – analiza 
dochodów w zakresie następujących wydziałów: 

•••• Biuro Gospodarki Mieszkaniowej  

•••• Biuro ds. Rewitalizacji  

•••• Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej  

•••• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

•••• Miejski Zespół Żłobków w Łodzi  

•••• Oddział Nadzoru Właścicielskiego  
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•••• Wydziału Budżetu  

•••• Wydział ds. Zarządzania Projektami  

•••• Wydział Dysponowania Mieniem  

•••• Wydział Edukacji  

•••• Wydział Finansowy  

•••• Wydział Gospodarki Komunalnej   

•••• Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów  

•••• Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości  

•••• Zarząd Dróg i Transportu  

•••• Zarząd Inwestycji Miejskich  

•••• Zarząd Lokali Miejskich  

•••• Zarząd Zieleni Miejskiej  

•••• Biuro Strategii Miasta 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek otworzył fazę pytań. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Wydziału ds. Zarządzania Projektami.    

Dochody Wydziału przedstawił p.o. dyrektora p. Robert Kolczyński.  

Dochody Wydziału stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: czy już Pan otrzymał zgodę 
w sprawie udostępnienia tej aplikacji. 

P.o. dyrektora p. Robert Kolczyński: nie dostałem jeszcze zgody, ale dzisiaj o godzinie 10 
w Ministerstwie rozpoczęło się spotkanie, na którym, między innymi ten temat będzie 
szczegółowo omawiany. Na pewno dzisiaj do końca dnia udzielę odpowiedzi, natomiast mam 
w pamięci prośbę Pana radnego odnośnie przekazania dokumentacji przetargowej. Wydałem 
stosowne polecenia w tym tygodniu, ta dokumentacja także będzie.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Biura Gospodarki Mieszkaniowej.    

Dochody Biura przedstawiła p.o. dyrektora p. Bogusława Kolis.  

Dochody Biura stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem się przypomnieć  
w sprawie tego dokumentu, który miał określać wpływy, jeśli chodzi o czynsze. Państwo 
mieli rozpisać to też w kontekście wielkości metrów, którymi zarządza.  

P.o. dyrektora p. Bogusława Kolis: informacja została już przekazana do kancelarii. Dzisiaj 
otrzyma Pan tę informację do rąk własnych.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Biura ds. Rewitalizacji.  

Dochody Biura przedstawili dyrektor p. Marcin Obijalski oraz kierownik p. Agata Król .  

Dochody Biura stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej.  

Dochody Biura przedstawił z-ca dyrektora p. Marcin Derengowski.  

Dochody Biura stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dochody Jednostki przedstawiła p.o. dyrektora MOPS p. Agnieszka Duszkiewicz - 
Nowacka.  

Dochody MOPS stanowią załącznik nr 15 do protokołu.  

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi.  

Dochody Jednostki przedstawił z-ca dyrektora p. Jacek Siekierski.  

Dochody MOPS stanowią załącznik nr 16 do protokołu.  

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań do 
Oddziału Nadzoru Właścicielskiego. 

Dochody Biura przedstawiła dyrektor p. Agnieszka Graszka.  

Dochody Biura stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chciałem spytać, jeśli chodzi 
o wysokość dywidendy ze ZWiK. Chciałem to zestawić czy też porównać co do zakresu 
inwestycji, które były tam robione. Państwo weryfikowali takie informacje przy okazji 
uchwalania budżetu na 2017 rok, ale nie wiem, czy tam była jakaś korekta. Czy można 
byłoby otrzymać za Państwa pośrednictwem informacje ze Spółki, ile planowano tych 
inwestycji i remontów, a ile ostatecznie wykonano, oczywiście w ramach własnych działań?   
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Wydziału Budżetu. 

Dochody Wydziału przestawiła dyrektor p. Małgorzata Wojtczak. 

Dochody Wydziału stanowią załącznik nr 18 do protokołu. 

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Wydziału Dysponowania Mieniem. 

Dochody Wydziału przestawił p.o. dyrektora p. Adam Komorowski. 

Dochody Wydziału stanowią załącznik nr 19 do protokołu. 

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Wydziału Edukacji.  

Dochody Wydziału przestawiła p.o. dyrektora p. Berenika Bardzka. 

Dochody Wydziału stanowią załącznik nr 20 do protokołu. 

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Wydziału Finansowego. 

Dochody Wydziału przestawił p.o. dyrektora p. Michał Łyczek. 

Dochody Wydziału stanowią załącznik nr 21 do protokołu. 

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Wydziału Gospodarki Komunalnej.  

Dochody Wydziału przestawiła dyrektor p. Ewa Jasińska. 

Dochody Wydziału stanowią załącznik nr 22 do protokołu. 

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów. 

Dochody Wydziału przestawił dyrektor p. Jarosław Chwiałkowski. 

Dochody Wydziału stanowią załącznik nr 23 do protokołu. 

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości.  

Dochody Wydziału przestawiła p.o. z - cy dyrektora p. Katarzyna Sobańska.  

Dochody Wydziału stanowią załącznik nr 24 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: dostałem zestawienie 
dotyczące wykupu lokali. Chodziłoby mi o to, żeby to zestawienie otrzymać w formie 
tabelarycznej dotyczącej kolejnych wcześniejszych lat do 2016 roku. Proszę o uzupełnienie 
tego zestawienia o lokale użytkowe i domy jednorodzinne oraz ile wpływało wniosków.  

P.o. z - cy dyrektora p. Katarzyna Sobańska: od którego roku?  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: proszę uwzględnić te lata, 
które były zawarte w wersji wykresowej.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Zarządu Dróg i Transportu. 

Dochody Jednostki przedstawiła dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna 
Sikorska. 

Dochody ZDiT stanowią załącznik nr 25 do protokołu. 

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Zarządu Inwestycji Miejskich. 

Dochody Jednostki przedstawiła dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna 
Sikorska. 

Dochody ZIM stanowią załącznik nr 26 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek: nie wiedziałem, że ZIM zajmuje się 
handlem złomem. 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna Sikorska: jeżeli złom pochodzi  
z inwestycji. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: czy to był złom pochodzący 
z inwestycji przy ulicy Wierzbowej? 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna Sikorska: nie mam tutaj informacji  
z jakiej inwestycji pochodził ten złom, ale sama kwota za sprzedaż mienia wynosiła  
13 tys. 610 zł.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: Pani dyrektor mówiła coś  
o Wierzbowej. 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna Sikorska: to dotyczy ulicy 
Nowowęglowej. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: ale przy Wierzbowej. 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna Sikorska: tak, na odcinku  
od Wierzbowej do Kopcińskiego. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: co to są za dochody? 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Katarzyna Sikorska: to są dochody związane  
z realizacją tego zadania, są to dopłaty z tytułu zamiany nieruchomości.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Zarządu Lokali Miejskich. 

Dochody Jednostki przedstawiła z – ca dyrektora p. Agnieszka Moczydłowska.  

Dochody ZLM stanowią załącznik nr 27 do protokołu. 

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poprosił o zadawanie pytań  
do Zarządu Zieleni Miejskiej. 

Dochody Jednostki przedstawiła z – ca dyrektora p. Milena Olczak. 

Dochody ZZM stanowią załącznik nr 28 do protokołu. 

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań. 

 

Ad. 6a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. dotyczącej 
wzajemnego honorowania biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi 
oraz biletów Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. – druk nr 114/2017. 

Projekt uchwały referowała naczelnik Wydziału Transportu Zbiorowego w ZDiT  
p.  Małgorzata Kurowska. 

Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 29 do protokołu. 

Radni nie zabrali głosu w fazie pytań i dyskusji.  

W związku z brakiem pytań oraz głosów w dyskusji wiceprzewodniczący Komisji  
p. Rafał Reszpondek przeszedł do głosowania. 

Komisja w głosowaniu: 6 głosami za, brakiem głosów przeciw i wstrzymujących się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 114/2017. 

 

Ad. 7. Sprawy różne i wniesione wnioski. 

Spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  
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Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad wiceprzewodniczący Komisji p. Rafał 
Reszpondek zamknął posiedzenie Komisji.  

 
Protokół sporządziła:  
Aneta Michalak 
Sekretarz Komisji 


