
DPr-BRM-II.0012.1.7.2017 

 Protokół nr 54/V/2017 
 

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

    z dnia 23 maja 2017 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 protokołów z 52. i 53. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 130/2017 wraz z autopoprawką. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040  
– druk 131/2017 wraz z autopoprawką. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kaczeńcowej  
bez numeru – druk nr 115/2017. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)  
– druk nr 132/2017. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) – druk nr 133/2017. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym – druk nr 134/2017. 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia. 

Po stwierdzeniu kworum, na podstawie podpisów złożonych na liście obecności 
przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył posiedzenie. Przewodniczący 
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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 w punkcie 
7a porządku posiedzenia Komisji punktu dotyczącego rozpatrzenia i zaopiniowania projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego 
transportu zbiorowego w Łodzi – druk nr 135/2017 oraz w punkcie 7b  punktu dotyczącego 
rozpatrzenia i zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
żądania zwrotu bonifikat udzielonych przez Miasto Łódź Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Śródmieście” w Łodzi, od ceny sprzedaży nieruchomości – druk nr 139/2017. 

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

Komisja w głosowaniu: przy 7 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. 

 

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Przyjęcie protokołów z 52. i 53. posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian  
w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 130/2017. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2017-2040  
– druk 131/2017. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Kaczeńcowej  
bez numeru – druk nr 115/2017. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)  
– druk nr 132/2017. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) – druk nr 133/2017. 

7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym – druk nr 134/2017. 

7a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 
opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi  
– druk nr 135/2017. 

7b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat udzielonych przez Miasto Łódź Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi, od ceny sprzedaży nieruchomości  
– druk nr 139/2017. 
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8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Ad. 1. Przyjęcie protokołów z 52. i 53. posiedzenia Komisji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka zapytał, czy do protokołów  
z  52. i 53.  posiedzenia Komisji są jakieś uwagi. 

Nikt nie wniósł uwag.  

W związku z brakiem uwag, przewodniczący Komisji przeszedł do głosowania  
nad przyjęciem protokołów z 52. i 53. posiedzenia Komisji. 

W głosowaniu: przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 52. posiedzenia. 

W głosowaniu: przy 7 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” 
Komisja przyjęła protokół z 53. posiedzenia. 

 

Ad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie Miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 130/2017 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.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: ponieważ dokonuje się 
zmiany w środkach dotyczących budżetu obywatelskiego, domyślam się, że gdzieś 
zaoszczędzono i przesunięto środki na inny tytuł. Przy tej okazji chciałem się przypomnieć  
i prosić o informację odnośnie budżetów obywatelskich, jak wygląda wykonanie  
w poszczególnych latach.  

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: przygotujemy taką informację.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji.  

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 130/2017 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 131/2017 wraz z autopoprawką. 

Projekt uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  
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Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały wraz z autopoprawką, 
które stanowią załączniki nr 7 i 8 do protokołu.  

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań i dyskusji. 

W związku z brakiem 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 131/2017 wraz  
z autopoprawką. 

 

Ad. 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy 
Kaczeńcowej bez numeru – druk nr 115/2017. 

Projekt uchwały referowała p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Katarzyna Sobańska.  

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

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: czy w tej chwili jest  
to nieruchomość zabudowana? 

P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska: jest to nieruchomość niezabudowana, porośnięta. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: czy ta nieruchomość 
przylega do jakiegoś obiektu? 

P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska: tak, tutaj znajdują się bloki wielorodzinne.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: co może powstać na tym 
terenie? 

P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska: została wydana min. decyzja o warunkach zabudowy pod ręczną myjnię 
samochodową.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: czy te budynki, które 
znajdują się wzdłuż tej nieruchomości są budynkami mieszkalnymi? 

P.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości p. Katarzyna 
Sobańska: tak. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji.  

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 115/2017. 
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Ad. 5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym 
(EBI) – druk nr 132/2017. 

Ad. 6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI)  
– druk nr 133/2017. 

Do łącznego przedmiotowych projektów uchwał referowania przystąpił Skarbnik Miasta  
p. Krzysztof Mączkowski.  

Omówione projekty uchwał stanowią załączniki nr 10 i 11 do protokołu.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: czy mamy już informację, na które drogi 
zostanie przeznaczony ten kredyt? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: na dzień dzisiejszy katalog będzie określony  
w umowie. Są to te środki w wysokości 300 mln zł, które w ramach tej linii są rozliczane  
w ramach Trasy W-Z, przebudowy ulicy Inflanckiej, Kili ńskiego, Ustronnej, przebudowy 
dróg rowerowych. Natomiast, jeśli chodzi o dodatkowe 100 mln zł,  
czyli 50 mln zł w 2017 roku i 50 mln zł w 2018 roku, to katalog będzie określony  
w umowie.    

Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji. 

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 1 głosem wstrzymującym się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 132/2017. 

Komisja w głosowaniu: 5 głosami za, brakiem głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 133/2017. 

 

Ad. 7. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowych kredytów bankowych na rynku krajowym – druk nr 
134/2017. 

Projekt uchwały referował Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski.  

Referujący poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 12 do protokołu.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: umowa będzie zawierała zapis, że jest to 
ruchomy kredyt? 

Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski: maksymalny limit to 233 mln 155 tys. zł.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: w 2016 roku również skorzystaliśmy  
z tej możliwości i nie wzięliśmy 50 mln zł.  
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Nikt nie zabrał głosu w fazie dyskusji. 

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 1 głosem wstrzymującym się 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 134/2017. 

 

Ad. 7a. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi 
– druk nr 135/2017. 

Projekt przedstawił p.o. z-cy dyrektora ZDiT p. Michał Chylak.  

Omówiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę pytań.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: są dwa terminy wprowadzenia tych 
zmian, 1 i 15 września. Czy to ma coś wspólnego z czytnikami, które musicie założyć  
w pojazdach, które kursują np. po Trasie W-Z? 

P.o. z-cy dyrektora ZDiT p. Michał Chylak: jeżeli chodzi o ulgi dla uczniów i seniorów,  
w tej części taryfa miałaby wejść w życie od 1 września, natomiast taryfa przystankowa 
miałaby wejść w życie w połowie września i wynika to min. z konieczności podpisania 
odpowiednich umów przez przewoźnika oraz zainstalowania w tramwajach odpowiednich 
urządzeń odczytujących. Chciałbym podkreślić, że Łódź jako pierwsze miasto w Polsce 
miałaby taki system, ponieważ tutaj nie trzeba byłoby wyrabiać specjalnych kart  
do poruszania się komunikacją miejską, odbywałoby to się tylko i wyłącznie na podstawie 
zwykłych zbliżeniowych kart płatniczych.  

Radny p. Sebastian Bulak: chciałbym się dowiedzieć, co z ludźmi, którzy nie posiadają kart 
płatniczych, a chcieliby się przemieścić dwa czy trzy przystanki. Chodzi mi tutaj  
o wprowadzenie biletu 10 – minutowego. Czy rozważali Państwo wprowadzenie równolegle 
biletu 10 – minutowego, tak, aby mieszkańcy, którzy nie posiadają kart płatniczych mogli  
też korzystać z przejazdów jedno czy dwu przystankowych? 

P.o. z-cy dyrektora ZDiT p. Michał Chylak: temat biletów 10 – minutowych był dość 
szeroko omawiany na wcześniejszych Komisjach Rady Miejskiej. Między innymi była 
poruszana kwestia, że ten bilet był przez podróżnych często nadużywany, tzn. podróżni 
korzystali z niego dłużej niż faktycznie była jego nominalna wartość. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: nie Panie dyrektorze. Na Komisji 
Finansów mówiliśmy o tym, że jest za wcześnie na wprowadzenie biletu 10 – minutowego, 
dlatego, że MPK jeszcze nie dostroiło się do nowej siatki połączeń. Komisja odrzuciła ten 
pomysł nie dlatego, że nie chciała wprowadzić takiego biletu, tylko czekamy kiedy nowy 
system zadziała w taki sposób, żeby można było płynnie się przesiadać z jednego środka 
komunikacji na drugi.   

P.o. z-cy dyrektora ZDiT p. Michał Chylak: na tę chwilę nie analizowaliśmy możliwości 
przywrócenia takiego biletu w naszym projekcie uchwały. System przystankowy, który 
wymaga posiadania karty płatniczej jest o tyle lepszy, że pasażer płaci za faktycznie 
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przejechane przystanki. Chciałbym podkreślić, że taryfa przystankowa będzie obowiązywać 
również w dawnej strefie podmiejskiej, natomiast ulgi dla uczniów i seniorów obowiązują 
tylko i wyłącznie na terenie Łodzi. Jeśli chodzi o ulgi dla uczniów i seniorów nie chcemy 
faworyzować mieszkańców innych gmin. Ulgi są dla osób, które mieszkają w Łodzi, płacą  
w Łodzi podatki, a tym samym zyskują tańszą ofertę niż mieszkańcy gmin ościennych.  

Radny p. Sebastian Bulak zgłosił wniosek formalny polegający na tym, że w załączniku  
Nr 2 do uchwały, w tabeli w podpunkcie c). w pkt. VI. 2. – Bilet Seniora 12 – miesięczny 
imienny na wszystkie linie, kwotę 250 zł zastępuje się kwotą 50 zł.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poddał pod głosowanie wniosek złożony 
przez radnego p. Sebastiana Bulaka.  

W głosowaniu: przy 3 głosach za, 5 głosach przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się 
wniosek nie uzyskał większości.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: oczywiście, że bilety 
przystankowe są ważnym elementem, jeśli chodzi o racjonalność świadczonej usługi, ale jak 
zostało to wskazane, nie dla wszystkich dostępnej. Dlatego też będę głosować za tymi 
zmianami, które mają stworzyć możliwości dla wprowadzenia tego systemu, ale jednocześnie 
będziemy dalej wnioskować o to, żeby wprowadzić bilet 10 – minutowy dla tych, którzy nie 
mogą korzystać z taryfy przystankowej, nie mają kart płatniczych. Jednocześnie będziemy 
zabiegać, aby bilet dla Seniorów był tańszy niż ten, który jest obecnie proponowany.   

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 3 głosami wstrzymującymi 
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały opisany w druku nr 135/2017. 

 

Ad. 7b. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na odstąpienie od żądania bonifikat udzielonych przez Miasto Łódź Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Śródmieście” w Łodzi, od ceny sprzedaży nieruchomości  
– druk nr 139/2017. 

Projekt uchwały referowała p.o. z-cy dyrektora Wydziału Zbywania i Nabywania 
Nieruchomości p. Katarzyna Sobańska.  

Referująca poprosiła o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, który stanowi załącznik 
nr 14 do protokołu. 

Nikt nie zabrał głosu w fazie pytań. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka otworzył fazę dyskusji.  

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: zmieniłem swoje zdanie na temat tej 
uchwały. Zastanowiłem się, czy warto walczyć o wszystko, czy lepiej wejść  
w zaproponowany układ i wziąć ponad 4 mln zł niż nic. Jestem za tym, żeby wziąć ponad  
4 mln zł. W tym układzie jest taka możliwość, natomiast w upadłości istnieje niepewność,  
czy akurat Miasto znajdzie się na pierwszym miejscu na liście wierzycieli i będzie mogło 
odzyskać należności. Stąd też będę głosować za pozytywną opinią do tej uchwały.   
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: chcę zwrócić uwagę,  
że problemy tej Spółdzielni zaczęły się od awantury związanej z działką, jej zabudową  
i dysponowaniem. Oczywiście te problemy pojawiły się wcześniej, szczególnie intensywnie 
zaznaczyły się, jeśli chodzi o długi wewnątrz Spółdzielni. Spółdzielnia chciała się ratować 
tym, by sprzedać część terenów, po to żeby ten dług jakoś wypełnić i to się nie udało  
w wyniku powstałego konfliktu. Dzisiaj w wyniku tego konfliktu poszły represje w postaci 
żądania zwrotu bonifikaty przy nabywaniu przez tę Spółdzielnię gruntów miejskich, które 
zostały jej odsprzedane z bonifikatą. Oczywiście będę popierał ten wniosek, ale chcę zwrócić 
uwagę, że tamten konflikt, w moim przekonaniu zupełnie niepotrzebny, rozwinął się i także 
rozwinął się w kontekście interpretacji jak traktować zastosowaną bonifikatę oraz jak 
traktować w ogóle nieruchomości, które były odsprzedane spółdzielniom. Moim zdaniem 
prawie wszystkie spółdzielnie są w analogicznej sytuacji, tylko w innych spółdzielniach  
nie powstał konflikt o sprzedaż działki. Kiedy wprowadzaliśmy możliwość nabywania przez 
spółdzielnię gruntów z bonifikatą, traktowaliśmy to jako element uwłaszczeniowy. 
Spółdzielnie nabywając te grunty mogły dysponować tymi gruntami i może być różna 
interpretacja, czy nabycie tego na cele statutowe działalności spółdzielni związanej  
z zapewnieniem warunków mieszkaniowych wiąże się z tym, że ten grunt ma być przypisany 
na wieczność do tej spółdzielni czy też ten grunt może podlegać obrotowi i będzie służył 
poprzez obrót i pozyskaną gotówkę tejże spółdzielni. Ja raczej otwieram się do szerokiej 
interpretacji ze względu na charakter uwłaszczeniowy tego procesu. W każdym razie 
popierając sposób rozwiązania tego konfliktu, bardzo dotkliwego dla tej Spółdzielni,  
a zwłaszcza dla członków tej spółdzielni muszę powiedzieć, że ten model może nam się 
gdzieś odwzorować, jeżeli pojawi się taki konflikt. Na bazie tej Spółdzielni wykształca się już 
proces takiej interpretacji, że jeżeli spółdzielnia podda obrotowi daną nieruchomość, 
automatycznie wtedy nastąpi żądanie zwrotu bonifikaty, Spółdzielnia będzie wtedy  
w dramatycznej sytuacji finansowej i przyjdzie do Miasta o umorzenie żądania zwrotu. 
Uważam, że ta droga i ten konflikt zupełnie niepotrzebnie zostały wykształcone, ale skoro tak 
się stało, to chociażby ze względu na sytuację spółdzielców będę popierał ten projekt. Jeszcze 
raz podkreślę, uważam, że inny charakter miały nabycia nieruchomości przez te spółdzielnie  
i traktowałem to z pełną świadomością jako rodzaj uwłaszczenia tych spółdzielni.    

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: chciałem dodać, że Spółdzielnia 
„Retkinia Północ” ma wszystkie grunty w 100 % własne i nic nie nabyła od Miasta oprócz 
przekształcenia dzierżawy, za co zapłaciła. Uważam, że nie wszystkie spółdzielnie będą  
w takiej sytuacji, nawet jak powstanie taki konflikt, bo coraz więcej spółdzielni, tam gdzie był 
mądry prezes czy zarząd załatwili już dawno swoje sprawy. Natomiast prezes Spółdzielni 
„Śródmieście” miał problem z Panią Agnieszką Wojciechowską van Heukelom i ten cały 
konflikt niepotrzebnie odbił się na członkach spółdzielni, którzy niczemu nie są winni. 
Dlatego też zmieniłem zdanie w tej sprawie, żeby nie tylko Miasto otrzymało jakieś środki 
finansowe z tego tytułu, ale również żeby ulżyć spółdzielcom i żeby ten konflikt się wreszcie 
polubownie zakończył.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Włodzimierz Tomaszewski: wydaje mi się,  
że Spółdzielnia „Retkinia Północ” również nabywała od Miasta z bonifikatą przekształcenie 
wieczystego użytkowania. 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka: minęło już 5 lat, dlatego nie można 
żądać zwrotu.  
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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 139/2017. 

 

Ad. 8. Sprawy różne i wniesione wnioski. 

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

• opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2016 rok, 

• zestawienia przedstawiającego wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta 
Łodzi za 3 miesiące 2017 roku.  

• zestawienia przedstawiającego wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta 
Łodzi za 4 miesiące 2017 roku.  

 

Innych spraw różnych i wolnych wniosków nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka poinformował, że kolejne posiedzenie 
Komisji będzie wspólne z Komisją Rozwoju i Działalności Gospodarczej i odbędzie się  
13 czerwca 2017 r. o godz. 9:15 na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi.  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji p. Władysław Skwarka 
zamknął posiedzenie Komisji.  

 
Protokół sporządziła:  
Aneta Michalak 
Sekretarz Komisji 


