
DPr-BRM-II.0012.8.15.12.2015 

Protokół nr 15/XI/2015 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,  
które odbyło się w dniu 30 listopada 2015 r.  

w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.  

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 9 radnych, 

obecnych   - 7 radnych, 

nieobecnych   - 2 radnych, tj.:  

1. radny p. Sylwester Pawłowski nieobecny nieusprawiedliwiony (usprawiedliwiony do 
celów statystycznych), 

2. radny p. Bartosz Domaszewicz nieobecny nieusprawiedliwiony  

oraz zaproszeni goście.  

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.  

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz.  

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  

1. Przyjęcie protokołu nr 14/XI/2015. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi 
na 2016 rok – druk nr 269/2015 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji: 
Wydział Sportu, MOSiR, Biuro ds. Inwestycji, Zarząd Dróg i Transportu, Wydział 
Edukacji, Zarząd Zieleni Miejskiej.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2016 – 2040 – druk nr 270/2015.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz po stwierdzeniu quorum, na 
podstawie listy obecności radnych, otworzył posiedzenie komisji. Powitał wszystkich radnych 
i zaproszonych gości. Zapytał o uwagi do dziennego porządku obrad.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz uznał, że proponowany porządek 
obrad przyjęto przez aklamację. Przystąpił do realizacji dziennego porządku obrad.  

Ad. 1) Przyjęcie protokołu nr 14/XI/2015. 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał o uwagi do protokołu 
nr 14/XI/2015. 
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Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji 
przyjęcie protokołu nr 14/XI/2015.  

Komisja w głosowaniu 5 głosami „za” – jednomyślnie – przyjęła protokół nr 14/XI/2015. 

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi 
na 2016 rok – druk nr 269/2015 w zakresie merytorycznych zainteresowań 
Komisji: Wydział Sportu, MOSiR, Biuro ds. Inwestycji, Zarząd Dróg i Transportu, 
Wydział Edukacji, Zarząd Zieleni Miejskiej.  

Wydział Sportu. 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Sportu.  

Dyrektora Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: w zakresie kultury fizycznej Wydział 
Sportu ma w projekcie budżetu przeznaczoną kwotę w wysokości 10 milionów 351 tys. 
676 zł. Są to wielkości dotyczące poszczególnych zadań jakie były w tegorocznym budżecie. 
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych: 622 tys. 820 zł. W tym roku 
dofinansowaliśmy z większych imprez takie jak: Łódź Maraton Dbam o Zdrowie kwotą 
250 tys. zł, Wyścig Solidarności i Olimpijczyków – 60 tys. zł, Plaża Open – 30 tys. zł, 
Bieg ul. Piotrkowską – 50 tys. zł, Vena Cross Festival – 30 tys. zł, Vena Sport Festival –  
50 tys. zł.  

Ze środków profilaktycznych, których w tym roku nie mamy, finansowaliśmy niektóre 
imprezy dla młodych sportowców o wymiarze profilaktycznym, m.in. Ogólnopolski Finał 
Czwartków Lekkoatletycznych – 100 tys. zł. W tym roku tych środków nie mamy i ta impreza 
będzie musiała wejść do zadania, o którym mówię.  

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży – szkolne mistrzostwa 34 tys. zł 
(poziom jak w tegorocznych budżecie, stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi –  
600 tys. zł (poziom jak tegorocznym). Stworzyliśmy nowy regulamin, który spotkał się 
z jednogłośną akceptacją państwa radnych. Stypendia przeznaczamy dla najmłodszych 
sportowców, juniorów młodszych i juniorów młodzieżowców, natomiast nagrody dla 
sportowców wysokokwalifikowanych. System, wydaje się, że może działać dobrze. Nie 
jesteśmy jednak w stanie przewidzieć ilu będziemy mieli beneficjentów i jak dużo będzie 
sukcesów łódzkiego sportu. W tym roku przekonaliśmy się, że w oparciu o te realia 
budżetowe stypendia jednak pozostają niski, bo sukcesów i beneficjentów było bardzo dużo. 
Wpłynęło 235 wniosków, a 185 sportowców wyróżniliśmy stypendiami.  

Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe. 
Na to zadanie mamy zapisane 233 tys. 856 zł, czyli więcej niż w tegorocznym budżecie. 
Kwotę w wysokości 70 tys. zł z innych zadań przesunęliśmy właśnie tutaj.  

Wspieranie szkolenia sportowego – kwota pozostała jak w tegorocznym budżecie, 
tj. 8 milionów 200 tys. zł, z WPF Międzynarodowy Halowy Miting Lekkoatletyczny Pedros 
Cap – 450 tys. Miło mi poinformować państwa radnych, że wczoraj na Galii Złote Kolce 
w Toruniu miałem przyjemność odebrać nagrodę dla Miasta Łodzi za organizację najlepszej 
imprezy lekkoatletycznej w kraju, to był właśnie Miting Pedros Cap, który odbył się w lutym.  



 3

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością – kwota 81 tys. 
zł, czyli na takim samym poziomie jak w tegorocznym budżecie. Zapewnienie 
bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających – 30 tys. zł jak w tegorocznym budżecie.  

Mamy przewidzianą również kwotę w wysokości 15 tys. 300 zł na wydatki 
z prowadzonymi przez nasz wydział zadaniami. Uwzględniono tutaj obowiązkowe opłaty 
sądowe ponoszone przez wydział z tytułu prowadzenia w imieniu prezydenta Miasta Łodzi 
nadzoru nad klubami i związkami sportowymi. Zadanie to obejmuje także wydatki związane 
z zakupem pucharów i drobnych upominków dla uczestników imprez sportowo – 
rekreacyjnych.  

Nie mamy zadań inwestycyjnych, jedynie z algorytmu zadanie związane z szatniami 
na „Metalowcu” z kwotą 20 tys. zł, a także naprawą muru oporowego na stadionie AZS-u 
z kwotą 760 tys. zł. Tę kwotę będziemy egzekwować od ubezpieczyciela. Mur pęka, 
wykonawca nie może dokonać naprawy z uwagi na to, że firma splajtowała. Dlatego to 
zadanie zrealizujemy sami, a następnie kwotę będziemy egzekwować od ubezpieczyciela.  

Pytania.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy jeśli chodzi o organizację 
zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością, to kwota 81 tys. zł, jak pan 
powiedział jest na takim samym poziomie. W mojej ocenie jest to dość niska kwota. 
Jak państwo daliście sobie radę z tak małymi środkami, które zostały przeznaczone?  

Dyrektora Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: realizujemy zadania w oparciu o realia 
budżetowe jakie są. W tym roku udało nam się w miarę zaspokoić wszystkie podmioty, które 
przystąpiły do tego konkursu.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: pan dyrektor wspominał, że Łódź, 
być może, będzie organizatorem dużej imprezy w koszykówce, tak? 

Dyrektora Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: podjęliśmy starania o organizację 
EuroBasket 2017. Polski Związek Koszykówki wytypował Łódź jako jedynego kandydata 
Polski. Decyzja zapadnie 12 grudnia w Monachium. W tym roku po raz pierwszy zmieniony 
został system organizacji turniejów finałowych Mistrzostw Europy Koszykarzy i w 2017 r. 
Będzie wyglądał podobnie. Mianowicie cztery grupy po sześć zespołów rywalizują 
w czterech krajach. Każdy kraj, który zostaje organizatorem Eurobasket ma rozgrywki 
z udziałem swojej reprezentacji. Nie będziemy mieć rozgrywek z udziałem zawodników 
z innych krajów. będziemy organizować tylko polską grupę, jeśli oczywiście PZK otrzyma 
rolę organizatora od FIBA.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jaka jest konkurencja? 

Dyrektora Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: przystąpiło 13 krajów, ale w tej chwili 
pozostało już tylko 5. Oprócz Polski do roli czterech organizatorów aspirują jeszcze: 
Rumunia, Izrael, Finlandia, Turcja. Faworytem w rozważaniach giełdowych jest Turcja, która 
zupełnie nie zwraca uwagi na to jakie to środki tylko pyta, kiedy te środki należy przelać. 
Wydaje się, że Turcja będzie organizować również tę fazę finałową. Z pozostałych czterech 
krajów jeden krajów musi odpaść. W mojej ocenie będzie to prawdopodobnie Rumunia bądź 
Izrael. Polska wydaje się mocnym kandydatem, podobnie jak Finlandia.  
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 Jeśli decyzja będzie dla nas pozytywna i jeśli rada zdecyduje się, że będziemy 
organizatorem tej imprezy, chcemy podjąć również działania promujące koszykówkę 
i promujące tę imprezę. Jesteśmy już m.in. po rozmowach z Marcinem Gortatem, który 
zdecydował się na powrót do Łodzi imprezy Marcin Gortat Camp. Być może inne inicjatywy 
także podejmiemy. Polski Związek Koszykówki obiecał nam zorganizowanie 
Międzynarodowego Turnieju Reprezentacji Polski, która nie będzie grać w eliminacjach 
przecież, a więc musi rozgrywać turnieje towarzyskie. Taką imprezę mielibyśmy również 
w tym roku w Łodzi w okresie przygotowań do EuroBasketu 2017.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy dokonaliście państwo 
wstępnych ocen, jakie byłyby potrzebne środki na zorganizowanie tej imprezy? 

Dyrektora Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: licencja, której FIBA oczekuje od 
organizatorów to jest kwota 7 milionów zł. My rozmawialiśmy z Polskim Związkiem 
Koszykówki, bo taką ofertę PZK złożył na kwotę niższą, bo 6 milionów zł. To jest połowa 
kosztów organizacyjnych. Drugą połowę poniesie PZK.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: rozumiem, że tej kwoty 
w budżecie nie mamy ujętej. 

Dyrektora Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: nie mamy, ponieważ nie mamy 
jeszcze decyzji, że Polska jest organizatorem. Może być taka sytuacja, że Polska nie dostanie 
tych mistrzostw. W związku z tym trudno byłoby wnioskować o wpisanie tego do budżetu.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: my jako Komisja Sportu 
apelowaliśmy w sprawie zmiany podłogi w Klubie Sportowym Społem.  

Dyrektora Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: Klub Sportowy Społem przystąpił do 
budżetu obywatelskiego z tym projektem, ale nie udało się. W tej chwili przystąpi 
prawdopodobnie do konkursu na remont skomunalizowanej bazy. I tutaj ma szansę otrzymać 
jakieś środki na to zadanie.  

Radny p. Marcin Zalewski: to znaczy, że Społem nie ma szans na wykonanie przesuwanej 
nawierzchni, bo z tego co wnioskowali, to wiemy że potrzebna im kwota 400 tys. zł. Czyli nie 
dadzą rady.  

 Projekt, który pojawił się w zeszłym roku, a w tym roku go nie widzę – jeśli jest, to 
proszę powiedzieć w którym miejscu. Chodzi mi o zajęcia dla kobiet aktywnych zawodowo.  

Dyrektora Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: to zadanie w swoim budżecie miał 
Wydział Sportu. W omawianym dziś projekcie budżetu tego zadania nie ma, podobnie jak 
zajęć dla osób starszych. Zrezygnowaliśmy z tych zadań z uwagi na to, że według naszej 
oceny priorytetowe znaczenie, przy takich realiach budżetowych jakie mamy, na wspieranie 
szkolenia młodzieży. Stąd musieliśmy zrezygnować z niektórych zadań. Zrezygnowaliśmy 
z tych dwóch z uwagi na to, że właśnie MOSiR ma bardzo bogatą ofertę zarówno dla 
seniorów, jak i kobiet aktywnych zawodowo. Byłoby to w pewnym sensie powielanie tych 
zadań.  

 Przypomnę, że MOSiR oferuje np. nordic walking w każdej dzielnicy, w Parku 
3 Maja, w Parku Poniatowskiego, na pływalni Wodny Raj, w Parku na Zdrowiu, w Parku 
im. Mickiewicza. Trzy razy w tygodniu w Parku 3 Maja, 2 razy w tygodniu w pozostałych 
miejscach. W tych zajęciach początkowo uczestniczyły grupy kilkuosobowe, w tej chwili 
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uczestniczą grupy ponad pięćdziesięcioosobowe. MOSiR realizuje zadanie: gimnastyka 
w wodzie dla seniorów, zdrowy kręgosłup w Wodnym Raju. Również 3 razy w tygodniu. 
Realizowany jest aerobic dla seniorów w hali sportowej, gimnastyka dla seniorów w hali 
sportowej. MOSiR wprowadził dla kobiet aktywnych zawodowo nowe zadanie: samoobrona 
dla kobiet, które funkcjonuje od marca 2015 r. Centrum Sportu i Kultury Japońskiej to także 
projekt realizowany przez MOSiR od marca 2015. Inne zadania to: sprawny senior, ćwiczenia 
w domach pomocy społecznej. Są one realizowane przez MOSiR na ul. Rudziej i ul. 
Krzemienieckiej. Wspólnie z Wydziałem Zdrowia realizuje Łódzką Akademię Zdrowia. 
Są także lekcje golfa, które dla seniorów są gratisowe. MOSiR podjął współpracę 
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, który chce, aby MOSiR prowadził zajęcia z samoobrony 
dla kobiet w wielu powyżej 50 roku życia. Oferta jest bardzo bogata. I to nas przekonało, 
że możemy z tych zadań zrezygnować wykorzystując te środki na inne zadania, głównie na 
młodzież.  

Radny p. Marcin Zalewski: środków z profilaktyki nie macie państwo? 

Dyrektora Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: nie, mamy tylko 300 tys. zł na Trenera 
osiedlowego. Przypomnę, że w tegorocznym budżecie mieliśmy 1 milion 800 tys. zł.  

Radny p. Marcin Zalewski: jaki jest powód, że kapslowe nie zostanie przekazane na zajęcia 
sportowe? 

Dyrektora Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: nie jestem w stanie odpowiedzieć na 
to pytanie. Proszę pytać Wydział Zdrowia.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: oferta zajęć sportowych skierowanych do seniorów 
prowadzonych przez MOSiR jest bardzo ciekawa. Informacja prowadzona jest głównie 
w wersji elektronicznej. Może nie jest to dobry kanał promocji i informacji dla osób 
starszych. Ja wiem, że działają latarnicy i osoby starsze są coraz bardziej informatycznie na 
bieżąco, ale może można byłoby spróbować dotrzeć do seniorów w inny sposób, aby było ich 
na zajęciach jeszcze więcej. To moja sugestia.  

 Czy w przyszłorocznym budżecie są zagwarantowane środki na utrzymanie techniczne 
Orlików, które są w państwa gestii. Wiem, że więcej Orlików ma Wydział Edukacji 
w administrowaniu, ale Wydział Sportu również ma kilka tego typu boisk.  

Dyrektora Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: trzy Orliki są w gestii MOSiR-u. 
Proszę, aby pan dyrektor MOSiR-u odpowiedział na to pytanie.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  mamy środki na to, 
aby nasze Orliki funkcjonowały prawidłowo. Na bieżąco są serwisowane, jeśli taka zachodzi 
potrzeba są naprawiane. W tym roku, w jednej z firm, która zajmuje się kładzeniem sztucznej 
nawierzchni zostało przeszkolonych kilku pracowników, abyśmy mogli drobne naprawy 
przeprowadzać we własnym zakresie.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: proszę o bliższą informację na temat zadania: rewitalizacja 
i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR-u z kwotą 6 milionów zł.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  jest to kwota 
przeznaczona na otwarte kąpieliska. Mówimy o Stawach Jana, Młynku, Arturówku oraz 
Stawach Stefańskiego. Szczególnie Stawy Stefańskiego mamy zamiar w pierwszym etapie 
doprowadzić do lepszego stanu, ponieważ infrastruktura tam jest najbardziej uboga. W tym 
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roku zaczęliśmy m.in. budżetowi obywatelskiemu, ale nie tylko, działania na Młynku. 
Te obiekty zdecydowanie się zmieniają. Wystarczy podjechać na Stawy Jana, które są naszą 
kluczową działalnością. I jako pierwsze je rewitalizowaliśmy. Dzięki kwocie 6 milionów zł 
nasze kąpieliska rzeczywiście zmienią się i będą odpowiadać wymogom łodzian.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: oprócz tego mamy dodatkowe miliony z budżetu 
obywatelskiego.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  tak oczywiście 
są dodatkowe środki z budżetu obywatelskiego. Tutaj mamy chociażby 1 milion 500 tys. zł na 
Stawy Jana i Stawy Stefańskiego, mamy 1 milion 450 tys. zł na Młynek i jeszcze 450 tys. zł 
na IV etap działań Stawy Jana i Stawy Stefańskiego.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: wszystkie obiekty, które pan dyrektor wymienił są otwarte. 
Czy jakieś obiekty zamknięte, np. baseny? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  jeśli chodzi o budżet 
inwestycyjny, mamy przede wszystkim na wykonanie monitoringu na pływalniach 
zamkniętych oraz przyznaną kwotę 300 tys. zł na zakup nowej rolby na lodowisko Retkinia. 
Poprzednia, bardzo stara, jest już wyeksploatowana technicznie.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: ale, to też jest z budżetu obywatelskiego. To są wszystkie 
inwestycje na przyszły rok? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  tak.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: z wypowiedzi pana dyrektora 
Rawickiego wynika, że w przyszłym roku zwiększy się ilość kąpielisk, tak? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  kąpieliska mamy cały 
czas cztery. Natomiast polepszy się ich jakość. O ile, jak powiedziałem, Stawy Jana 
rzeczywiście to jest kąpielisko z już wyczyszczoną niecką i dobrym stanem wody, podobnie 
jak w Arturówku, to niestety jeśli chodzi o Młynek i Stawy Stefańskiego, to woda pozostawia 
bardzo dużo do życzenia, szczególnie przez to, że na dnie zalegają wieloletnie namuły.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: w tym roku na zapewnienie 
bezpieczeństwa na kąpieliskach, mówię przede wszystkim o ratownikach była taka sama 
kwota? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  nie, w tym roku 
mamy 95% kwoty z 2015 r. Problemem tutaj będzie to, że wszystkie umowy, które są 
zawierane z ratownikami bądź z ochroną, to od przyszłego roku będą ozusowane. Wysokość 
stawek pójdzie w górę.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: właśnie do tego zmierzam. I jak 
państwo teraz macie zamiar rozwiązać sytuację, tym bardziej, że w tym roku też był pewien 
problem jeśli chodzi o ratowników, prawda? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  to było związane 
ze sprawami organizacyjnymi.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy to się również nie przełożyło 
na koszty? 
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  nie. Natomiast jeżeli 
chodzi o ratowników i o zapewnienie funkcjonowania kąpielisk, to chodzi o ratowników 
i o ochronę. Jeżeli chodzi o basen jeden i drugi, to jest sprzątanie tego basenu. Sprzątanie 
basenu może być dokonywane tylko przez wyspecjalizowaną firmę, która posiada 
odpowiednie urządzenia. Jesteśmy cały czas w kontakcie z panem skarbnikiem i liczymy na 
to, że będziemy mieli więcej środków, żebyśmy mogli prawidłowo funkcjonować.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: a jeżeli chodzi o ozusowanie 
wynagrodzeń? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  jesteśmy w kontakcie 
z panem skarbnikiem, żebyśmy mogli przyjąć oferty, które padną na przetargu. Na razie 
rozpisaliśmy po dwa przetargi na wszystkie te trzy zadania i w zdecydowany kwoty 
oferentów przewyższały nasz budżet.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: mam pytanie do pana 
Kondraciuka. Pan dyrektor również na bieżąco działa w Radzie Sportu. Rada Sportu podjęła 
stosowne uchwały co do również potrzeb finansowych. Czy w tym budżecie są uwzględnione 
w jakikolwiek sposób te życzenia.  

Dyrektora Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: ja organizuję pracę Rady Sportu. 
Z posiadanej przeze mnie wiedzy wynika, że jest zaplanowane na 3 grudnia br. spotkanie 
prezydium Rady Sportu z panią prezydent Zdanowską w sprawie uchwał dotyczących 
budżetu.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: powrócę do tematu Społem i 
podłogi mobilnej, ponieważ ten temat się przewija już nie tylko w tej kadencji, ale 
i w poprzedniej. Obiekt jest naprawdę użytkowany i przez szkoły, i przez młodzież 
akademicką. Proponuję, abyśmy wystąpili o zabezpieczenie kwoty 400 tys. zł, jeżeli uda się 
w programie ogólnopolskim zdobyć te pieniądze, zawsze można je przesunąć na inny cel. 
Myślę, że ten projekt powinien doczekać swojej realizacji. Czy możemy wyjść z taką 
inicjatywą? Czy państwo radni ją zaakceptujecie?  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie komisji 
zgłoszoną przez siebie propozycję dotyczącą przeznaczenia kwoty 400 tys. zł dla Klubu 
Sportowego „Społem”.  

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymujących się” poprał propozycję radnego pana Jarosława Tumiłowicza.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: państwa opinie będą podstawą 
do przygotowania autopoprawki, na ile będzie to możliwe. Trudno mi jest powiedzieć, czy 
zmiana jest do ujęcia na tym etapie, musimy poczekać na opinie wszystkich komisji. Środki 
są ograniczone. Prosiłbym też, abyście państwo rozpatrywali swoje oczekiwania również 
w kontekście planu dochodów. Jeżeli mówimy o wydatkach MOSiR-u, o jego potrzebach, to 
też musimy zobaczyć na dochody MOSiR-u, które patrząc z perspektywy roku 2015 spadają. 
W związku z tym oczekiwanie, że na sam MOSiR wydatki będą większe, myślę że powinno 
być zweryfikowane. Mówię ogólnie, że nie można rozpaprywać swoich oczekiwań tylko 
w kontekście wydatków. Trzeba zobaczyć jaki jest potencjał.  
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: panie skarbniku, my się staramy 
obiektywnie i racjonalnie. Temat Społem wraca jak bumerang. Sprawa jest rozpatrywana rok 
po roku, a w tej chwili sytuacja tam jest trudna. Odbyliśmy komisję wyjazdową, 
przekonaliśmy się jak to naprawdę wygląda.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: trzeba pamiętać, że pewne obiekty, 
które zostały oddane do dyspozycji klubom sportowym powinny być w stanie 
niepogorszonym, zgodnie z umowami przez te jednostki utrzymywane. W przeciwnym 
wypadku miasto powinno to utrzymywać. Jeśli umowy są kontynuowane, jednostki decydują 
się w ramach umów je posiadać. Z tym się wiąże również pewien obowiązek dla tych klubów, 
nie tylko oczekiwanie od miasta środków, ale również poszukiwanie środków i sponsorów 
przez sam klub.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zanim wyszliśmy z tą inicjatywą, 
po to zrobiliśmy posiedzenie wyjazdowe na terenie klubu, żeby sprawdzić jakie są 
możliwości klubu, jakie są ich potrzeby i w jaki sposób mogą samodzielnie zrealizować te 
potrzeby.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: trzeba poszukać sponsorów. Miasto nie 
może być jedyny sponsorem.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: czy lodowiska przenośne będą funkcjonowały? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: dwa przenośnie 
lodowiska, tj. na Stawach Jana i przy pływalni Wodny Raj będą funkcjonowały. Czekamy, 
aż pogoda nam pozwoli na uruchomienie ich. Pozostałych lodowisk nie planujemy 
uruchamiać, chociażby z tego względu, że są straszliwe koszty utrzymania. W ciągu sezonu 
dokładamy do każdego lodowiska średnio ponad 100 tys. zł. Tak było 2 lata temu. W zeszłym 
roku lodowisko, które było otwarte w Pasażu Schillera wygenerowało koszty rzędu  
110 tys. zł.  

Miejski O środek Sportu i Rekreacji. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: na 2016 r. jeśli chodzi 
o wydatki bieżące MOSiR ma zapisane 14 milionów 852 tys. 510 zł. Jeśli chodzi o wydatki 
inwestycyjne, o których już mówiliśmy, to jest to kwota łącznie z budżetem obywatelskim 
10 milionów 35 tys. zł. Jeśli chodzi o wpływy, to mamy zaplanowane 6 milionów 942 tys. zł. 
jest to mniej niż w zeszłym roku, to ok. 87% tegorocznej kwoty. Skąd ta różnica? Ta różnica 
bierze się m.in. z tego powodu, bo przede wszystkim odpadły nam wpływy związane 
z boiskiem na al. Unii, odpadły nam wpływy ze Stawów Stefańskiego, ponieważ tam miasto 
ma podpisaną wieloletnią umowę. W momencie, jeżeli miasto podpisuje z jakimkolwiek 
dzierżawcą wieloletnią umowę, to wpływy z dzierżawy nie są w tym momencie zapisywane 
na konto MOSiR-u, tylko na konto innej jednostki miejskiej więc w tym wypadku nie 
możemy wykazać się żadnymi wpływami. Również wyszli nam najemcy z ulicy Skorupki, 
a także trzeba pamiętać o nieszczęsnej Łodziance, która po posypaniu szkłem w czerwcu tego 
roku nie  przynosi żadnych przychodów. Są to takie elementy, które wpływy z naszej strony 
do budżetu bardzo ograniczają również przez to, że bilety na pływalnie w lecie są 
w wysokości 2 zł, to również powoduje, że te wpływy w żaden sposób nie rekompensują nam 
poniesionych wydatków.  

Pytania.  
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy pan skarbnik mógłby 
ustosunkować się do wypowiedzi pana dyrektora MOSiR w zakresie wypowiedzi co do 
księgowania przychodów w momencie długoletniej dzierżawy 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: w momencie dzierżaw wieloletnich 
wpływy są na konto przede wszystkim Wydziału Majątku Miasta.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: rozumiem, że to jest wyjaśnienie 
przyczyn coraz mniejszych wpływów MOSiR-u.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: wpływy są coraz mniejsze z różnych 
powodów, m.in. jednym z elementów jest taka przyczyna.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: tak, ja mówiłem 
o kilku powodach. W skali miast jest to zabieg stricte księgowy, bo WMM ma większe 
dochody niż my, ale pieniądze w mieście generalnie znajdują się. Natomiast nie wykazują 
tego nasze konta.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: wracając do Stawów 
Stefańskiego, pan powiedział, że tam jest dzierżawca, tak? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: tak, tam jest 
dzierżawca, który ma Weke & Roll Park i przystań, dzięki temu ma podpisaną wieloletnią 
umowę.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: a kąpielisko? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: kąpielisko nie było 
czynne, ponieważ jakość wody nie pozwalała na uruchomienie kąpieliska.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: ale w przyszłym roku będzie 
działało kąpielisko? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: nie. W przyszłym 
roku będziemy prowadzić prace związane z oczyszczeniem lustra wody. Sądzę, że kąpielisko 
może być uruchomione w 2017 r.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: na jakim etapie jest pływalnia 
przy ul. Sobolej. Ona była przebudowywana. W 2014 r., przed wyborami, mieliśmy 
wizualizację miała być otwarta w 2015 r. Nie została otwarta. Czy będzie otwarta w roku 
2016? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: projekt, który był 
przygotowany na pływalnię przy ul. Sobolowej został przez nas dogłębnie sprawdzony. 
Sprawdzaliśmy w zasadzie całą jesień ten projekt. Dlaczego dopiero teraz? Dlatego, 
że podobny obiekt, który mieści się w Drzonkowie boryka się z problemami, które dopiero 
wyniknęły po dwóch latach funkcjonowania tego obiektu. Chodzi przede wszystkim o to, 
że ze względów błędów, podejrzewam, projektowych skrapla się na dachu tego obiektu woda, 
która kapie na osoby pływające w tym basenie. My, chcąc uniknąć takiej sytuacji, jak mówię, 
rozpatrywaliśmy oprócz projektu ddrzonkowskiego jeszcze inne projekty zadaszeń, natomiast 
doszliśmy do wniosku, ze ten projekt jest najbardziej stosowny jeśli chodzi o nasz klimat. 
W tym tygodniu jesteśmy umówieni z projektantem, który wprowadzi w projekcie korekty, 
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żebyśmy mogli z początkiem przyszłego roku ruszyć z tą inwestycją i planujemy, żeby basen 
był otwarty w połowie przyszłego roku.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czyli szansa na to cały czas jest? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: szansa cały czas jest. 
My oczywiście trzymamy rękę na pulsie, żebyśmy przede wszystkim spełnili oczekiwania 
łodzian, bo to jest najbardziej istotne i żeby Widzew miał również własną pływalnię.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: tam projekt był chyba dosyć 
długo robiony, MOSiR obciążył wykonawcę karami umownymi. Czy w związku z tym, 
że prawdopodobnie są to błędy projektowe MOSiR będzie w ramach gwarancji, reklamacji 
będzie chciał zwrotu części kosztów, które poniósł na zrealizowanie tego projektu? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: obiekt ddrzankowski 
i ten który u nas powstanie to były projekty bardzo nowatorskie więc trudno mi w tym 
momencie powiedzieć, czy będziemy domagać się jakiegoś zadośćuczynienia od projektanta. 
Musimy sprawdzić jak konstrukcja wodno – dachowa będzie funkcjonować.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: jak zmieniamy projekt, żeby był 
lepszy, to nie będziemy mogli sprawdzić, czy projekt pierwotny był zły. Nieważne. Wracając 
do przenośnych lodowisk, pan wspomniał o lodowisku, które przyniosło ogromne straty w 
Pasażu Schillera, do którego nikt się nie chce przyznać i nie wiadomo, na czyje zlecenie ono 
tutaj stanęło. Wspomniał pan, że w tym roku planowane są dwa lodowiska, tj. przy Wodnym 
Raju i na Stawach Stefańskiego. Po raz kolejny chciałbym zaapelować, chciałbym zapytać 
jaka jest szansa na to, że powstanie boisko, może w Pasażu Schillera, chyba że znowu ktoś 
zażyczy sobie, żeby stało po wschodniej stronie miasta; Olechów Widzew Wschód. Na 
Widzewie Wschodzie obok szkoły zawsze było lodowisko. Nie ma go od dwóch lat.   

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: przede wszystkim 
sama koncepcja ustawienia lodowiska przy ul. Piotrkowskiej, uważam, że była bardzo 
zasadna, ponieważ jest to element, który może wzbogacić ofertę dla łodzian. Niestety, pogoda 
w zeszłym roku była jaka była, a lodowiska te ze względu na to, że nie mają zadaszenia są 
bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju opady i to nie tylko opady deszczu, których 
doświadczyliśmy zeszłej zimy, ale nawet opady śniegu. Na etapie kupowania lodowisk 
bodajże w 2008 r. nie było przewidziane zadaszenie oraz żadne urządzenia pielęgnujące lód, 
mówię o minirolbach, to jazda po takim lodowisku po którym pada śnieg, który potem 
marznie to jest jak jazda po rzecze. Jest to jazda bardzo mało komfortowa. W związku z tym, 
ja sądzę, że jest to jedna z przyczyn, dla których łodzianie stosunkowo niechętnie te 
lodowiska odwiedzają.  

 Jeśli chodzi o lodowisko na Widzewie. Stało lodowisko na Widzewskiej Górce, o ile 
ja pamiętam. Problem jest tego rodzaju, że to nie są nasze tereny i my musimy płacić za 
miejsce.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: tak, ale to jest szkoła, Wydział 
Edukacji więc czy nie jest możliwe jakieś bezgotówkowe rozliczenie? W końcu dzieci z tej 
szkoły mogą się ślizgać na tym lodowisku. Dla mnie stawianie lodowiska w Pasażu Schillera 
jest totalnym błędem. Ktoś sobie wymyślił, że zrobi tutaj drugi New York, albo przynajmniej 
Warszawę i Pałac Kultury, a tak naprawdę w linii prostej kryte lodowisko Bombonierka, które 
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jest parę minut drogi stąd. Dzieci z Widzewa Wschodu, Olechowa, czy Andrzejowa mają 
spory kawałek drogi do przebycia.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: tak, tylko trzeba 
pamiętać, że w tym przypadku musiałyby być zagwarantowane środki na to, aby takie 
lodowisko powstało.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy pan dyrektor ma jakieś 
informacje, czy znowu ktoś sobie zażyczy zrealizować pomysł lodowiska w Pasażu Schillera? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: z tego co wiem, 
w Pasażu Schillera ma stanąć lodowisko, czy miało stanąć lodowisko i jeżeli ono stanie, to nie 
będzie nasze. To będzie lodowisko nowej generacji i albo będzie ono z płytą syntetyczną, 
albo ewentualnie z płytą aluminiową.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: kto to postawi? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: nie mam zielonego 
pojęcia. Takie doszły do mnie tylko głosy.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: to chyba będzie w ramach jarmarku 
świątecznego.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: ale to Piotrkowska sobie to 
lodowisko wybuduje? 

 Skoro jesteśmy przy temacie lodowisk, ja cały czas liczę na to, czy możliwe jest 
bezgotówkowe rozliczenie, np. MOSiR bierze określoną ilość metrów kwadratowych pod 
lodowisko, jakąś powierzchnię, która i tak nie jest wykorzystywana w tej chwili pod 
lodowisko, ale nie musi płacić podatku od nieruchomości? Czy to chodzi o podatek od 
nieruchomości? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: chodzi przede 
wszystkim o koszty energii. Podatek od nieruchomości jest jednym z elementów, który my 
byśmy musieli płacić.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: ja rozumiem, że szkoła musi obciążyć 
dodatkowymi kosztami, które będą związane z jej funkcjonowaniem jeśli stanie lodowisko.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: mówimy o wodzie i prądzie, tak?  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: o dodatkowych kosztach. Ja nie mówię 
o czynszu dzierżawnym, ale o dodatkowych kosztach, które będą. Od tego nie uciekniemy.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy my będziemy zawsze, 
bezapelacyjnie, bez żadnego pytania spełniać wszystkie wygrane projekty z budżetu 
obywatelskiego, bo tutaj na stronie 302 jest przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. 
Skorupki. Budujemy lodowisko obok lodowiska.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: to są pieniądze, które 
mają zostać wydane na dokumentację. Proszę tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bardzo 
zaawansowane są prace w ośrodku sportowym Politechniki. Będzie powstawała mała hala na 
ŁKS-ie więc ilość tych boisk przybędzie. Może być problem tego rodzaju, co zrobić ze starą 
halą. Jedną z koncepcji wnioskodawców, ale również zaczęliśmy się zastanawiać, czy nie 
byłoby np. zasadne w przypadku niepełnego obłożenia bądź braku zainteresowania 
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wykorzystaniem hali przy Skorupki, czy nie zrobić tam centrum sportów zimowych. Nie 
chodzi o samo lodowisko, ale myśleliśmy również o ruchomych stoku narciarskim. Nie są to 
duże wydatki natomiast to w bardzo ciekawy sposób mogłoby urozmaicić naszą ofertę.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: wydawało mi się, że już 
słyszałem o ruchomym stoku narciarskim.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: dwa takie stoki 
działają, m.in. jeden jest w Poznaniu, drugi jest w Toruniu. Przy koszcie w graniach bodajże 
70 tys. zł zwracają się one po około 3 latach.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: mówimy o czymś całorocznym.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: tak, mówimy o czymś 
całorocznym.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy coś takiego jak jest 
w Dubaju? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: może niekoniecznie, 
bo w Dubaju nie wiem, czy jest stok ruchomy. Nie byłem w Dubaju i nie jeździłem natomiast 
tutaj ten stok jest ruchomy. To działa na zasadzie taśmy, ruchomej bieżni. To są projekty, 
zastanawiamy się, czy w ogóle jest sens w to wchodzić.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: tutaj jest kwota 30 tys. zł. Na 
razie ma projekt, czyli nawet może powstać projekt i on może swoje odleżeć? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: nie ja byłem twórcą 
projektu obywatelskiego.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: na jakim etapie jest realizacja inwestycji przy 
ul. Minerskiej? Widzę, że ona jest wpisana w budżet jako wydatki bieżące. Napisane mamy 
obiekt sportowy przy Minerskiej bez numeru. Czy coś więcej na ten temat może pan 
powiedzieć? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: jeśli chodzi 
o wszystkie tzw. duże inwestycje, zostało to przekazane do pani dyrektor Belty. My się tym 
już nie zajmujemy.  

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: świeżo w tej chwili odebraliśmy 
program funkcjonalno – użytkowy na budowę tam boisk łącznie z obiektem szatniowym. 

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: tam już przetarg był na to boisko? 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: nie było przetargu. W ramach 
swojego budżetu wykonałam dokumentację projektową na budowę boisk wraz z zapleczem 
szatniowym. To jest odebrane więc jeżeli będą środki w budżecie w przyszłym roku, 
to będziemy mogli ogłosić w formule zaprojektuj – wybuduj.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: jeszcze nie ma tych środków? 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: ja nie mam u siebie w budżecie 
na budowę. 

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: panie skarbniku, bo w takim razie nie bardzo 
rozumiem, bo mamy wpisane w wydatkach bieżących obiekt sportowy przy ul. Minerskiej.  
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Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: to są koszty utrzymania.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: utrzymania tylko.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: jeżeli państwo mówią o inwestycji, to 
inwestycje sportowe są w Biurze ds. Inwestycji na stronie 279 bądź też na stronie 302 
w Wydziale Sportu. Tych inwestycji tutaj należy szukać.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: rozumiem, że tej Minerskiej nie mamy jako 
inwestycji.  

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: ja w swoim budżecie nie mam.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: pewnie mamy ten sam budżet, ja w swoim też 
nie mam. Rozumiem, że to w takim razie nie jest przewidziane na 2016 r.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: tylko jako koszty utrzymania. Natomiast 
inwestycja czy rozbudowa, w tym momencie nie ma.  

Radny p. Marcin Zalewski: wracając do tematu lodowisk, państwo mówicie o dwóch 
lodowiskach, a jednocześnie mamy budżecie wpisane z zadanie budżetu obywatelskiego 
nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: to jest na lodowisku 
Retkinia, które jest lodowiskiem zamkniętym. To jest to samo lodowisko, na które mamy 
przyznane fundusze na rolbę.  

Radny p. Marcin Zalewski: jeśli chodzi o programy profilaktyczne, to z tego co widzę są 
bardzo mocno zapisane zajęcia dodatkowe dla dzieci w ramach przeciwdziałania 
uzależnieniom. Czy ta konstrukcja pozwalałaby na zajęcia sportowe, bo w Wydziale Zdrowie 
w opisie są zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania 
uzależnieniom. Czy w tej konstrukcji jest możliwość, aby były to zajęcia sportowe? 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: będzie możliwość jeśli to zostanie 
ostatecznie rozstrzygnięte, to wtedy ewentualnie środki, jeśli taka będzie decyzja, częściowo 
zostaną przesunięte do innych realizatorów.  

Radny p. Marcin Zalewski: są znaczne uszczuplenia jeśli chodzi o sport typowo 
rekreacyjny, niekoniecznie w szkoleniu sportowym specjalistycznym, to na czym by nam 
zależało jako miastu, przynajmniej z mojego punktu widzenia.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: chodzi mi o kwestię biletów, ale 
nie pamiętam, czy to był tylko Wodny Raj, czy jeszcze inne pływalnie, które podlegają pod 
MOSiR były po 2 złote. To była stawka za godzinę, czy za dzień, bo pamiętam, że przez 
chwilę było tak, że prawie za darmo to funkcjonowało.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: chodzi o to, aby jak 
najwięcej łodzian mogło pozwolić sobie na korzystanie z basenów. To nie chodzi tylko 
o Wodny Raj, ale o basen Promienistych.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: to było 2 zł za godzinę? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: 2 złote za wejście na 
cały dzień.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: rozumiem, że w okresie wakacji.  
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: dla dzieci, ale 
sezonowo. Tylko w wakacje.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: nie jestem fanem tego typu 
rozwiązań, ale nieważne. Odnośnie wydatków bieżących, na stronie 245 jest np. obiekt przy 
ul. Minerskiej, ale też jest obiekt przy ul. Potokowej. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne, 
które zostały oddane w użytkowanie komuś, kto tym obiektem musi zarządzać i dbać. 
Czy z tym wiążą się dodatkowe koszty dla MOSiR-u? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: to są koszty, które są 
związane z prawem budowlanym i wydatki, które musimy ponosić. Chociażby przeglądy.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czyli to już nie wchodzi? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: nie.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: mam pytanie jeżeli chodzi 
o Minerską. Pani dyrektor powiedziała, że jest zrobiony projekt, tak? 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: program funkcjonalno – 
użytkowy.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: i co dalej? 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: jeżeli będą pieniądze w budżecie 
miasta.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czyli to nie było w jakiś sposób 
skoordynowane? 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: tutaj ja miałam do wykonania 
tylko program funkcjonalno – użytkowy.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: ja nie bardzo rozumiem, dlatego 
że w poprzednim roku na Komisji Sportu również było zapewnienie, że ten obiekt będzie 
realizowany, że ta inwestycja będzie realizowana w roku 2016. I dlaczego takie zmiany 
nastąpiły? Co się zmieniło, że nie jest to realizowane? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: my wystąpiliśmy 
z wnioskiem do WPF o środki na ten cel. I tyle mogę powiedzieć. Nie zostało to wpisane 
do projektu.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: panie skarbniku, nie będzie to 
wpisane do WPF-u? 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: będzie program funkcjonalno – 
użytkowy i z niego będą wynikały ostateczne koszty. Wtedy będzie ostateczna decyzja. 
Na dzień dzisiejszy jest zbyt dużo niewiadomych, żeby to zapisywać biorąc pod uwagę 
również... 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: ale program mamy zrobiony? 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: będzie na dniach.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: jeszcze nie ma.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: rozumiem.  
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Biuro ds. Inwestycji. 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: strona 279 w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej: budowa stadionu przy al. Unii. Jest to inwestycja zaplanowana na lata 
2010 – 2017. Łączny koszt, który był przewidywany to 147 milionów 981 tys. 566 zł. Zostało 
to podzielone na inwestycję dwuletnią, zakończenie już całości kompleksu. W 2016 r. 
zaplanowanych mamy 25 milionów 212 tys. 389 tys. zł, a w 2017 r. – 10 milionów zł. W tej 
chwili realizowana jest budowa boiska treningowego i rozbiórka starego, istniejącego 
stadionu na miejscu którego powstanie parking i powstaną budynki kasowe. Te dwie 
inwestycje już są w trakcie realizacji. Płatności nastąpią jeszcze w tym roku i w roku 
przyszłym. Planujemy jeszcze nowe zadanie. W tej chwili jest na ukończeniu dokumentacja 
projektowa odchudzenia małej hali, która miała powstać, a której koszt budowy był zbyt 
duży. Wykonaliśmy dokumentację projektową. Złożone jest pozwolenie na budowę. 
Do końca roku powstaną projekty wykonawcze. Mamy również zabezpieczone środki 
w Wieloletniej Prognozie Ministerstwa w kwocie 8 milionów zł na budowę tej hali. 
W środkach, które teraz zaplanowaliśmy, mam nadzieję, że zmieścimy się z budową hali 
i będzie to ostatni obiekt na tym terenie i cały kompleks będzie wykończony.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jaki jest termin realizacji? 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: do 2017 r. Dofinansowanie 
budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo – Dydaktycznego Campus 
Politechniki Łódzkiej razem w województwem partycypujemy w kosztach budowy tego 
basenu. Mamy to zaplanowane w Wieloletniej Prognozie na lata 2013 – 2017. W tym roku 
wydaliśmy na to 3 miliony zł, na 2016 r. mamy zaplanowane 6 milionów zł, 2017 – 3 miliony 
zł. Razem 12 milionów zł. To jest w WPF od 2013 r. Budowa stadionu przy al. Piłsudskiego. 
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Mamy kwotę 133 miliony 722 tys. 443 zł. W 2016 r. koszt 
80 milionów 351 tys. 908 zł na zakończenie całej inwestycji. 24 listopada przyszłego roku 
powinniśmy mieć zakończoną budowę tego stadionu. Budowa stadionu żużlowego. W tej 
chwili złożyliśmy wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na realizację w latach:  
2016 – 10 milionów zł, w 2017 – 20 milionów zł i w 2018 r. – 14 milionów zł. Inwestycja 
będzie podzielona na dwa etapy: budowa stadionu z zapleczem, drugi etap to rozbiórka 
istniejącego stadionu żużlowego łącznie z infrastrukturą parkingową. Zakończenie całości 
inwestycji 2018 r.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jeśli chodzi o Campus, to miasto 
partycypuje w kwocie 12 milionów zł, tak? 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: tak i województwo też dało 
12 milionów zł.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy jest ramowa umowa, jakie 
miasto będzie miało z tego korzyści? 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: przy realizacji tej umowy 
o dofinansowaniu jednocześnie była podpisana druga umowa o tym na jakich zasadach będzie 
mogło miasto korzystać na preferencyjnych warunkach. Obie umowy powstały jednocześnie. 
Zabezpieczyliśmy to.  
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jeśli chodzi o budowę stadionu 
żużlowego, czy uzasadnione są, mogę powiedzieć plotki, które mówią, że pieniądze, które 
zostały zarezerwowane, że to jest zbyt mała kwota?  

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: wprowadziliśmy modyfikację 
do istniejącej dokumentacji projektowej, która będzie służyła jako załącznik – opis 
przedmiotu zamówienia. Sami w biurze wykonaliśmy program funkcjonalno – użytkowy 
i wprowadzamy pewne zmiany do tej dokumentacji; pozwalamy wykonawcy na zmianę 
technologii, pozwalamy na zmniejszenie tam, gdzie znaleźliśmy możliwość „odchudzenia” 
w pozytywnym sensie, że na pewno powstanie ten obiekt jaki był założony, ale 
z zastosowaniem innych technologii, np. m.in. zamiast prefabrykatów będą mogły być 
konstrukcje monolityczne, zamiast dziesięciu kiosków, które tak naprawdę w trakcie 
eksploatacji będą tylko i wyłącznie wykorzystanie w trakcie meczy żużlowych i imprez, 
w pozostałym czasie nie byłyby w ogóle wykorzystywane. Zrezygnowaliśmy z ośmiu 
kiosków, dajemy tylko dwa. Dajemy też zmianę pewnych rzeczy, które na pewno zmienią 
ochronę przeciwpożarową na wiele tańszą. Dopuszczamy wiele rzeczy z warunkiem, 
że wykonawcy będą mogli uzyskać zamienne pozwolenie na budowę, a jakość na pewno nie 
ucierpi.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: gubię się w etapach przebudowy 
Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego. Pozycja 1 milion zł etap I, to chodzi 
o Atlas Arenę? Hala widowiskowa – wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem 
i doposażeniem.  

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: tak, to chodzi o Atlas Arenę.  

Zarząd Dróg i Transportu. 

Zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Remontów Zarząd Dróg i Transportu p. Katarzyna 
Mikołajec: jeśli chodzi o drogi rowerowe, to po pierwsze budowa dróg rowerowych na 
terenie miasta Łodzi. Budżet na rok przyszły opiewa na kwotę 5 milionów zł. Jest dokładnie 
taki sam jak w roku bieżącym. I taki plan na lata kolejne utrzymujemy do zapotrzebowania na 
tym poziomie.  

W przyszłym roku planujemy budowę brakujących odcinków drogi rowerowej wzdłuż 
ulicy Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego. Jeśli chodzi o Bandurskiego, to realizacja 
nastąpi na odcinku od Krzemienieckiej do Włókniarzy. Tam mamy drogę rowerową, którą 
będziemy uzupełniać i wymieniać na nową nawierzchnię. Od Włókniarzy do Kopcińskiego 
będziemy uzupełniać brakujące fragmenty dróg rowerowych. Dodatkowo będziemy budowali 
jeszcze drogę rowerową w ulicy Pabianickiej od Trasy Górnej do granic miasta; w tym 
wypadku będziemy kończyli na wysokości Ikei. Będziemy realizowali drogę rowerową 
w ulicy Rzgowskiej. Tutaj w ramach przyszłorocznego budżetu mamy zadanie z budżetu 
obywatelskiego na kwotę 1 milion 300 tys. zł. Jest to brakujący odcinek drogi rowerowej 
w Rzgowskiej. W tym roku wykonywaliśmy projekt, w przyszłym roku będziemy 
wykonywali to zadanie. W ten sposób będziemy mieli zamkniętą drogę rowerową 
w Rzgowskiej od Paderewskiego aż do Trasy Górnej.  

 Liczymy na to, że uda nam się uruchomić Rower Publiczny. Jesteśmy jeszcze 
w trakcie przetargu. Mamy trzy oferty, które w tej chwili są weryfikowane. Wszystkie trzy 
oferty mieszczą się w naszym budżecie. Jest to 13 milionów 500 tys. zł. Mamy rozłożone 
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te wydatki na kolejne lata począwszy od przyszłego roku 3 miliony 500 tys. zł aż do 2019 r. 
po 3 miliony 500 tys. zł. W ostatnim roku 3 miliony zł. Na start, data jest bodajże kwiecień 
bądź maj przyszłego roku. W momencie, kiedy podpiszemy umowę będzie trzeba uruchomić 
Rower Miejski. W ramach uruchomienia ma powstać 100 stacji, 1000 rowerów. W kolejnych 
latach firma będzie utrzymywała stacje i rozbudowywała o kolejne stacje i dokupywała 
rowery.  

Pytania.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: zauważyłem niepokojące 
zjawisko, że rowerzystom na ścieżkach rowerowych włącza się nieśmiertelność. Czy Zarząd 
Dróg i Transportu planuje wprowadzenie jakiegoś programu, być może progów 
zwalniających, żeby pozbawić ich tej funkcji nieśmiertelności. Nawet ostatnie doświadczenie, 
gdzie pani niepełnosprawna została potrącona przez rower, co brzmi jakoś kuriozalnie, albo 
jakiś czas temu w Masie Krytycznej został potrącony jakiś staruszek. Mnie martwi to, 
że zazwyczaj pod koła rowerów wpadają starci ludzie, co jest niebezpieczne. Można 
to skonsultować, na pewno mają jakieś pomysły, ta fundacja, która się rowerami zajmuje.  

Zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Remontów Zarząd Dróg i Transportu p. Katarzyna 
Mikołajec: z tą fundacją mamy stały kontakt i to oni każą nam niwelować wszelkie bariery 
nawet te 2-3 centymetrowe. W roku 2014 obniżaliśmy krawężniki, które więcej niż 3 cm 
wystawały nad ciągłość drogi rowerowej. Musieliśmy to obniżyć do 1 cm. 
To są dopuszczalne bariery.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy to jest uregulowane prawnie, 
czy to oni sobie wymyślili? 

Zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Remontów Zarząd Dróg i Transportu p. Katarzyna 
Mikołajec: stare ścieżki rowerowe były budowane różnie, nowe już budujemy tak, aby 
nawierzchnia drogi rowerowej na zjazdach, czy przejściach, czy przecięciach ciągów 
poprzecznych, one są zniwelowane. Ciągłość jest zupełnie utrzymana. Zatapiamy krawężnik, 
czy obrzeża, aby nie było żadnej różnicy w wysokości. Natomiast na starych drogach 
rowerowych były te różnice i tam droga kompromisu dogadaliśmy się, że sentyment jest 
akceptowalny. Nie możemy więc robić żadnych barier po to, aby drogą rowerową jechało się 
szybko. My bardzo często stosowaliśmy takie, pewnie utrudnienia, to znaczy droga 
rowerowa, która dochodzi chociażby na skrzyżowaniu, łamaliśmy ją pod pewnym kątem, 
po to, aby dojeżdżający do skrzyżowania musiał wykonać manewr. To też niestety.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: z perspektywy kierowcy, muszę 
się pogodzić z tym, że wyrzucamy samochody z centrum, eliminujemy z centrum pieszych. 
Boję się, że samymi rowerami naprawdę daleko nie zajedziemy. Czyli na razie nie ma takiego 
programu, trzeba byłoby coś przygotować? 

Zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Remontów Zarząd Dróg i Transportu p. Katarzyna 
Mikołajec: nie, co więcej – jeśli proponujemy lekkie utrudnienia to fundacja wspomniana 
zaraz się z nami kontaktuje i prostujemy, obniżamy.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: dlaczego ta fundacja ma takie 
wpływy w ZDiT? Pani powiedziała, że coś proponujecie, a oni dzwonią i od razu prostujecie. 
Z trzech na sentyment itd.  
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Zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Remontów Zarząd Dróg i Transportu p. Katarzyna 
Mikołajec: to są specjaliści od rowerów. Nie wiem jakie mają wpływy, natomiast są z nami 
rzeczywiście w stałym kontakcie i wszystkie rozwiązania, które z naszego punktu widzenia 
są bezpieczne dla rowerzystów, bo moim zdaniem manewr, który powoduje zwolnienie 
jak słusznie pan stwierdził, to jest bezpieczeństwo rowerzysty. Mają wgląd do projektów i 
jeśli coś pojawi się w projekcie, to zaraz to prostujemy. Nie odpowiem skąd takie wpływy.  

Wydział Edukacji. 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek:  jeśli chodzi o zadania związane z kulturą 
fizyczną, mamy trzy zadania. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk Orlik 2012. 
W wydatkach przeznaczonych na gminę mamy w tym roku 1 milion 81 tys. zł. W porównaniu 
z poprzednim rokiem jest to troszeczkę mniej. W tamtym roku mieliśmy 1 milion 193 tys. zł. 
Jeśli chodzi o powiat mamy 441 tys. 966 zł, w zeszłym roku było 431 tys. 966 zł, czyli 10 tys. 
zł mniej. Łącznie 1 milion 522 tys. 966 zł. Dodatkowo mamy bieżące remonty najstarszych 
boisk Orlik. Kwota 100 tys. zł jest na poziomie zeszłego roku. Nowe zadanie to utrzymanie 
boisk i obiektów sportowych powstałych w ramach budżetu obywatelskiego. To zadanie 
szacowane jest na kwotę 194 tys. zł. Łącznie planujemy wydatki rzędu 1 milion 816 tys. 
966 zł.  

Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne to z budżetu obywatelskiego będą zrealizowane 
dwie sale gimnastyczne, siedem boisk oraz osiem innych, doposażenie, w tym wyposażenie 
w sprzęt.  

Pytania.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: w ramach budżetu 
z przeznaczeniem na Orliki jest 100 tys. zł? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek:  tak, jeśli chodzi o gminę jest 100 tys. zł.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: w ramach tych 100 tys. zł ile 
Orlików będzie wyremontowanych? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek:  to są wydatki bieżące związane 
z utrzymaniem.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Zarząd Zieleni Miejskiej. 

Zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska: ZZM w ramach 
tematów, którymi zajmuje się komisja przewiduje w ramach wydatków bieżących działalność 
związaną z Zieloną Łodzią, czyli zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez 
wycieczki rowerowe, capoeira, yoga, zajęcia organizowane na terenach zieleni miejskiej. 
W ramach wydatków majątkowych realizujemy zadania głównie zgłoszone głównie przez 
rady osiedla w ramach algorytmów bądź konkursu prezydenta miasta oraz zadania zgłoszone 
w ramach budżetu obywatelskiego, które uzyskały największą ilość głosów i zostały 
zgłoszone do realizacji. Z najważniejszych to: w Parku Szarych Szeregów montaż urządzeń 
do fitness, w Parku Źródła Olchówki budowa siłowni zewnętrznej, w Parku Osiedlowym Nad 
Nerem budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego, w dużej rewitalizacji Parku 
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Poniatowskiego przewidujemy tylko odnowienie nawierzchni toru rowerowego, ale już na 
Radogoszczu Wschodzie w ramach kontynuacji inwestycji przy ul. Łososiowej tam będzie 
budowa siłowni. W ramach zadania z budżetu obywatelskiego Lunapark inaczej 
przewidujemy duży plac zabaw i urządzenia do aktywności fizycznej. Zadanie typowo 
sportowe to ścieżka dla biegaczy w Parku na Zdrowiu, Workawt w Parku Poniatowskiego 
i Strefa do Strietworkaft Małpi Gaj w Parku Podolskim.  

Pytania.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: korzystając z faktu, że na posiedzeniu komisji jest ZDiT 
i ZZM, mam pytanie, ponieważ w jednej z odpowiedzi na moją interpelację było 
powiedziane, że w tym roku kalendarzowym będzie wykonany dojazd do MKT. Ja wiem, 
że mamy jeszcze miesiąc czasu i cuda się zdarzają, ale chcę zapytać, czy w tym roku będzie 
zrobiony, bo nie widzę takiego zadania w przyszłorocznym budżecie.  

Zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska: my w tym roku 
nie przewidujemy tej realizacji w ramach przebudowy tego dojazdu, ale w ramach dużej 
rewitalizacji Parku Poniatowskiego jest przewidziana modernizacja tego dojazdu, zgodnie 
ze sporządzoną jakiś czas temu koncepcją.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: tak, rok temu przez ZDiT.  

Zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska: tak, ale do tej 
pory nie było na to środków. Natomiast w ramach rewitalizacji Parku Poniatowskiego, który 
będzie dofinansowywany z wojewódzkiego funduszu, a na który wkład własny mamy 
zapewniony w WPF jest przewidziana realizacja tej modernizacji.  

Radna p. Małgorzata Bartosiak: kiedy? 

Zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska: rewitalizacja 
Parku Poniatowskiego, zgodnie z zapisami w wieloletniej prognozie jest zapisana na trzy lata. 
Trudno mi teraz powiedzieć jak projektant przewidzi kolejność wykonywania poszczególnych 
elementów. Projekt jest w trakcie realizacji. Postaramy się jak najszybciej. Myślę, że 
w trakcie pierwszego roku, czyli w przyszłym roku będzie to możliwe.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: przystępujemy do fazy 
głosowania. Będziemy głosować poszczególne Wydziały.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: męczy mnie jeszcze ta sprawa i chciałabym, aby 
w jakiś sposób jednak zastanowić się, czy w tym budżecie jednak nie powinna być 
uwzględniona inwestycja na Minerskiej, bo z tego, co sobie przypominam były dwie kwestie, 
które są istotne i o których należy pamiętać.  

 Po pierwsze była umowa między władzami miasta a Stowarzyszeniem Kibiców ŁKS, 
gdzie było mówione o tym, że zawodnicy nie będą mieli wybudowanego dodatkowego boiska 
na al. Unii, bo tam będą parkingi. Zamiast tego było obiecane, że będzie ta inwestycja na 
Minerskiej. Z tego, co pamiętam, bo było to dawno, nie byłam przygotowana dzisiaj, że nie 
jest to wpisane, ze chyba ta inwestycja miała być również z środków takich, że mieliśmy 
odzyskać VAT z budowy stadionu przy al. Unii. Proszę, aby zastanowić się jeszcze nad tą 
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kwestią i z takim wnioskiem występuję, ponieważ myślę, że jest to na tyle istotne, aby jednak 
wziąć to poważnie pod uwagę.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy pani radna to zgłasza jako 
wniosek formalny? 

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: tak.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: proszę zdefiniować wniosek.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: bardzo proszę o wpisanie do przyszłorocznego 
budżetu inwestycji na ulicy Minerskiej.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: kto z państwa jest za przyjęciem 
takiego wniosku? 

Komisja w głosowaniu 5 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym się” poparła wniosek zgłoszony przez radną p. Monikę Malinowską – 
Olszowy.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: rozumiem, że będzie to 
w Wydziale Inwestycji? 

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: tak, w Wydziale Inwestycji.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: wracamy do głosowania.  

Pan przewodniczący poddał pod głosowanie komisji przyjęcie projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 269/2015 w zakresie 
merytorycznych zainteresowań komisji: 

Wydział Sportu, w tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 

Opinia pozytywna projektu budżetu Wydziału Sportu wraz z ww. wnioskiem: 
„za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 1 głos. 

Biuro ds. Inwestycji: 

Opinia pozytywna projektu budżetu Biura ds. Inwestycji wraz z ww. wnioskiem: 
„za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy.   

Zarząd Dróg i Transportu: 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 1 głos. 

Wydział Edukacji: 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 1 głos. 

Zarząd Zieleni Miejskiej: 
Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 1 głos. 

Ad. 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2016 – 2040 – druk nr 270/2015.  
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił Skarbnika Miasta Łodzi.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: jeśli chodzi o wydatki bieżące w części 
bieżącej to tutaj już zostało powiedziane. Na stronie 12 Międzynarodowy Halowy Miting 
Lekkoatletyczny z kwotą 450 tys. zł na rok 2016 i 2017. To jest przedsięwzięcie zapisane 
w części bieżącej, natomiast w części inwestycyjnej, jak już było powiedziane, w ZDiT 
budowa ścieżek rowerowych. To jest zadania, które już od roku 2008 wpisane jest w WPF, 
do 2020 r. po 5 milionów zł – na dzień dzisiejszy w każdym roku 2016 – 2020 środki są 
zapisane. Do tego w zDiT jest zadanie związane z drogami rowerowymi  w ramach budżetu 
obywatelskiego. Oprócz tego w Biurze ds. Inwestycji są cztery projekty wieloletnie: budowa 
stadionu przy al. Piłsudskiego, stadionu żużlowego, stadionu miejskiego oraz dofinansowanie 
budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportu Campus Politechniki Łódzkiej. To też 
jest zadania, które na dzień dzisiejszy będzie w stosunku do obecnego WPF-u przedłużone do 
roku 2017.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie komisji 
przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Łodzi na lata 2016 – 2040 – druk nr 270/2015.  

Komisja w głosowaniu 4 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz 1 głosie 
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016 – 2040 – druk nr 270/2015. 

Ad. 4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: na poprzedniej komisji 
informowałem państwa, że wpłynęły do nas 3 pisma dotyczące zapewnienia środków 
finansowych na szkółki kolarskie. Przekazaliśmy panu skarbnikowi pismo w formie 
elektronicznej.  

Ustalono, że przewodniczący – w imieniu komisji – wystąpi do Wydziału Sportu 
z prośbą o przekazanie adresatom odpowiedzi na pismo i przekazanie do wiadomości komisji.  

Wobec braku innych spraw w tym punkcie porządku obrad przewodniczący komisji 
radny p. Jarosław Tumiłowicz zakończył posiedzenie.  

Komisja przyjęła protokół: 

Jarosław Tumiłowicz 

przewodniczący Komisji 

Protokół sporządziła: 

Monika Olejniczak 

sekretarz Komisji 
 


