
DPr-BRM-II.0012.8.15.7.2016 
Protokół nr 23/VII/2016 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,  
które odbyło się w dniu 4 lipca 2016 r.  

w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.  

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 11 radnych, 

obecnych   - 11 radnych, 

nieobecnych   - brak.  

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: 

1. Przyjęcie protokołu nr 22/VI/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.  

2. Informacja na temat funkcjonowania kortów tenisowych w Arturówku – referuje 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

3. Prezentacja dotycząca funkcjonowania i planów inwestycyjnych Klubu 
„TENIS&ARTurówek Klub” w związku z prośbą Firmy STACJA ART. Aneta Rajca 
dotyczącą przedłużenia umowy dzierżawy na okres 9 lat – prezentuje Stacja ART.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz po stwierdzeniu quorum, na 
podstawie listy obecności radnych, otworzył posiedzenie komisji. Powitał wszystkich radnych 
i zaproszonych gości. Przewodniczący poinformował, że państwo radni otrzymali zaproszenie 
wraz z proponowanym porządkiem obrad drogą elektroniczną i zapytał o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji 
przyjęcie porządku obrad w zaproponowanym brzmieniu.  

Komisja w głosowaniu 9 głosami „za” – jednomyślnie – przyjęła dzienny porządek obrad 
w brzmieniu:  

1. Przyjęcie protokołu nr 22/VI/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.  

2. Informacja na temat funkcjonowania kortów tenisowych w Arturówku – referuje 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  



3. Prezentacja dotycząca funkcjonowania i planów inwestycyjnych Klubu 
„TENIS&ARTurówek Klub” w związku z prośbą Firmy STACJA ART. Aneta Rajca 
dotyczącą przedłużenia umowy dzierżawy na okres 9 lat – prezentuje Stacja ART.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Ad. 1) Przyjęcie protokołu nr 22/VI/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poinformował, że państwo radni 
otrzymali projekt protokołu drogą elektroniczną i zapytał o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji 
przyjęcie protokołu nr 22/VI/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. 

Komisja w głosowaniu 9 głosami „za” – jednomyślnie – przyjęła protokół nr 22/VI/2016 
z dnia 13 czerwca 2016 r. 

Ad. 2) Informacja na temat funkcjonowania kortów tenisowych w Arturówku – referuje 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela MOSiR-u.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: korty są 
zlokalizowane w Arturówku na nieruchomości, która jest własnością gminy miasta Łódź na 
powierzchni ok. 3, 5 tys. m2. Korty powstały w latach siedemdziesiątych. Były wybudowane 
i zarządzane przez ówczesny Wojewódzki Ośrodek Sportu, a począwszy od września 2001 r. 
MOSiR przejął administrowanie tego obiektu. Przez pierwsze 10 lat MOSiR sam 
administrował i sam dbał o korty. W tamtych czasach były organizowane turnieje tenisowe, 
które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Działalność MOSiR-u 
w tamtych czasach zbierała bardzo pozytywne opinie. Po 10 latach, w roku 2011 została 
podjęta decyzja o wydzierżawieniu tego obiektu podmiotowi zewnętrznemu. Do dnia 
dzisiejszego MOSiR zawarł łącznie 4 umowy dzierżawy, w tym ostatnie są to dzierżawy z 
panią Anetą Rajca. My jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z aktualnym dzierżawcą. 
Te korty żyją, dzierżawca wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań, nie tylko związanych 
z opłatami, ale także związanych z prowadzeniem działalności i dbałością o ten obiekt.  

W związku z tym z naszej strony nie ma żadnych przeciwwskazań żeby przedstawiciele 
dzierżawcy, bo o takową wieloletnią umowę starają się dzierżawcy, żeby miasto wyraziło 
zgodę na długoletnią dzierżawę. Jak powiedziałem – dzierżawca absolutnie wywiązuje się ze 
wszystkich swoich zobowiązań.  

Jeśli zdecydujecie państwo, że ta dzierżawa będzie przedłużona na kilkanaście lat, to my 
będziemy jak najbardziej z tego zadowoleni, bo jak powiedziałem korty kwitną i żyją. Mam 
też nadzieję, że nasza współpraca będzie się układała tak dobrze jak do tej pory.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: myślę, że do fazy pytań 
przystąpimy po przedstawieniu materiału przygotowanego na dzisiejsze posiedzenie komisji 
przez przedstawicieli firmy STACJA ART. 



Ad. 3) Prezentacja dotycząca funkcjonowania i planów inwestycyjnych Klubu 
„TENIS&ARTurówek Klub” w związku z prośbą Firmy STACJA ART. Aneta 
Rajca dotyczącą przedłużenia umowy dzierżawy na okres 9 lat – prezentuje Stacja 
ART.  

Pan Krzysztof Rajca: jestem małżonkiem Anety Rajcy, która jest formalnym dzierżawcą. 
Oprócz tego, że jestem mężem to jestem mózgiem i sercem tych kortów i pasjonatem tenisa. 
Prowadzę swoją działalność gospodarczą, stabilną od 20 lat. Moja stabilna sytuacja finansowa 
pozwala mi na to, aby troszeczkę filantropijnie zajmować się kortami, ponieważ nie 
ukrywam, że aby takie korty prowadzić dobrze trzeba być trochę wariatem w tej dziedzinie. 
Ja urodziłem się blisko tych kortów, od dzieciństwa gram w tenisa, 40 lat obserwowałem co 
się tam działo, wszystkich dzierżawców znam osobiście. Gram w turniejach, moje 12 letnie 
dziecko gra w tenisa, żyję tenisem. Jest to moja pasja, od zawsze byłem tym kortom bliski 
i bardzo się cieszę, że w tej chwili mogę tam gospodarować. Pomaga mi bardzo mocno Paweł 
Kossakowski też kwalifikowany tenisista, trener klasy II, nauczyciel wychowania fizycznego 
w pobliskiej szkole. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Czujemy klimat tenisowi i 
bardzo dobrze wiemy czego ludzie oczekują od takiego obiektu, co tam się powinno dziać 
i jak takie korty powinny tętnić. Jak powiedział pan dyrektor wiele lat temu odbywały się tam 
turnieje, potem wszystko zamarło i wiele lat korty wegetowały. Ja podpisując umowę 
z MOSiR-em zobowiązałem się do wielu rzeczy. Myślę, że wiele z nich już wykonałem.  

To co udało nam się do tej pory zrobić na kortach: w 2015 r. zorganizowaliśmy Turniej 
Kwalifikacyjny dla dzieci w kategoriach 9 – 10 lat. W zeszłym roku udało nam się uruchomić 
ligę tenisową „TENIS&ARTurówek Klub” zrzeszyliśmy wielu tenisistów łódzkich. Liga 
bardzo fajnie działała, nakręca się, tenisiści grają. Zorganizowaliśmy dzień otwarty 
z warsztatami ceramiki artystycznej, ponieważ moja żona zajmuje się ceramiką. I oprócz 
tenisa było tam wiele działań artystycznych, tym bardziej że nasze logo brzmi: 
„TENIS&ARTurówek Klub” i tak sobie wyobrażamy w przyszłości to miejsce, żeby to było 
nie tylko miejsce tenisowe, ale tenisowo – artystyczne. Organizowaliśmy bezpłatne sparingi 
dla młodzieży tenisowej z różnych klubów po prostu nakręcając dobrą atmosferę 
w Arturówku, żeby ludzie wiedzieli że takie rzeczy się u nas dzieją.  

Jeśli chodzi o stronę zaplecza technicznego to wydaliśmy sporo własnych pieniędzy nie 
wiedząc jeszcze jakie będą nasze dalsze losy. Zrobiliśmy fundamenty pod oświetlenie 
wszystkich trzech kortów. Był to duży koszt finansowy i sporo zachodu, ale wszystko działa. 
Zrobiliśmy remont instalacji wodnej w jednym z domków. Wykonaliśmy taras i mini 
kawiarenkę, gdzie tenisiści mogą spędzać czas. Kupiliśmy nowe ławy, kosze, dużo 
wyposażenia elementów, wykonaliśmy obmurowanie wzdłuż kortu nr 1 i nr 2. Dokonaliśmy 
sporo nasadzeń zielonych, wykonaliśmy kamienne granitowe ścieżki między domkami, 
zainstalowaliśmy monitoring, zrobiliśmy remont ościeżnic i drzwi w jednym z domków, 
odmalowaliśmy domki od zewnątrz. Po podsumowaniu finansowym okazało się, że nakłady 
wyniosły ok. 35 tys. wyłożone z własnej kieszeni nie wiedząc jeszcze co będzie dalej, nie 
wiedząc czy wszystko się prędzej czy później zamortyzuje, czy będziemy mogli działać 
dłużej. Wiadomo, że trzyletnia umowa . Wszystkie dotychczasowe umowy trzyletnie nie 
powodowały motywacji u dzierżawców do jakichkolwiek prac wymagających własnego 
wkładu finansowego.  



Referujący dokonał prezentacji multimedialnej kortów podzielonej na II części. Pierwsza 
część obrazowała stan kortów tuż po objęciu dzierżawy, część druga przedstawiała fotografie 
kortów w stanie po inwestycjach o których wcześniej mówił pan Krzysztof Rajca.  

Pan K. Rajca dodał: w przyszłości chcielibyśmy doprowadzić, że obiekt będzie prężnie 
działał i cieszył się zainteresowaniem łodzian. Chcemy zrobić wiele rzeczy technicznych. 
W przypadku wynajęcia na okres co najmniej 9 lat planujemy remont ściany tenisowej, która 
tam jest, ale jest za mała, za niska, zaniedbana z pękającym tynkiem i trzeba ją 2 razy 
powiększyć. Rozważaliśmy bardzo nowoczesną nawierzchnię na kortach. Jest to szwajcarski 
wynalazek, który na kilku obiektach w Polsce już jest; w Łodzi jeszcze nigdzie takiego nie 
ma. Jest to nawierzchnia podobna do cegły, dużo bardziej odporna. Odporna na deszcz, na 
dziury, grę na niej można rozpocząć już w kwietniu. Jest to droga nawierzchnia, 
ale rozważaliśmy jej położenie. Chcemy zainstalować blendy tenisowe dookoła wszystkich 
kortów, przygotować powierzchnię parkingu. W tym roku po raz pierwszy próbujemy 
zorganizować półkolonie dla dzieci. Jest to forma zajęć zorganizowanych wymagająca 
odpowiedniej infrastruktury. Korty są świetne, zieleń jest świetna, Arturówek jest 
doskonałym miejscem i mamy dużo zapytań od rodziców czy odbyłyby się tam półkolonie. 
Jednak w przypadku deszczu domki, które są nie pozwalają na zrobienie tam czegokolwiek. 
Jeśli nam się uda w tym roku to będziemy korzystać z zaprzyjaźnionej szkoły, ale gdybyśmy 
mogli wymienić jeden z tych domków, to wtedy takie półkolonie mogłyby się odbywać. 
Byłoby również miejsce dla zajęć ceramicznych, które moja żona bardzo chętnie by 
poprowadziła.  

W dalszej części wypowiedzi p. Krzysztof Rajca poinformował, że klub organizuje turnieje 
tenisowe, które są bardzo ważną formą i dla tenisistów dorosłych, i dla dzieci. W tym, jak 
i w zeszłym roku zorganizowaliśmy dwa turnieje licencjonowane wpisane do Polskiego 
Związku Tenisa. Turniej powinny być organizowane, żeby korty żyły, żeby się dobrze o nich 
mówiło. Dzieci były bardzo zainteresowane turniejami. Zorganizowaliśmy także mecz 
międzymiastowy z zaproszoną reprezentacją z Opoczna oraz mecz tajbrekowy.  

W tej chwili mamy podpisaną umowę z miastem, która wydaje nam się być w pewnych 
punktach nie fair, ale rozumiemy, że taka umowa musiała być przygotowana do przetargu. 
Bolesnym punktem umowy jest to, że musimy płacić czynsz już za miesiąc kwiecień, 
a w kwietniu czasami leży śnieg i kortów nie da się uruchomić. Sezon rusza od maja. Czynsz 
w wysokości 3 300 zł wydajemy na nic i to jest bolesne. Na pewno chcielibyśmy, aby umowa 
miała charakter partnerski, aby miasto było zadowolone z nam, a my abyśmy dawali radę 
wywiązać się ze wszystkich punktów. Jednym z takich punktów, który też jest bolesny to 
umowa z PGE, gdzie prąd płacimy za cały rok, a wykorzystujemy go tylko w kilku 
miesiącach w roku. Myślę, że dalej wszystko w państwa rękach.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: na zaproszenie państwa Rajców 
byłem na kortach i rzeczywiście mogę potwierdzić to co dzisiaj zostało przedstawione na 
prezentacji. Panowie rzeczywiście prowadzą tę działalność z wielkim entuzjazmem. Zmiany 
techniczne na obiekcie są rzeczywiście widoczne. Teraz pozostaje nam ewentualnie wystąpić 
z apelem do pani prezydent o to, aby taka wieloletnia umowa mogła być podpisane. Jeśli 
chodzi o kształt tej umowy to będziecie państwo na bieżąco z panem dyrektorem Rawickim 
pewnie to konsultować. Co do PGE nie mamy na to żadnego wpływu czy pobiera takie czy 
inne opłaty.  



Pytania.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: jakie nakłady zostały 
poniesione przez MOSiR w latach: 2001 – 2011 w tym obiekcie, bo stan jaki zaprezentował 
pan Rajca budził poważny niepokój co do możliwości wykorzystania tego obiektu kiedy by 
dzierżawcy nie było.  

Kto był dzierżawcą przed panią Rajcą, ponieważ pamiętam na przełomie XX i XXI wieku jak 
Stowarzyszenie prawników tam funkcjonowało, a podejrzewam że od 2011 państwo nie 
jesteście użytkownikami tego obiektu jako dzierżawcy. Te dwa pytania kieruję do pana 
dyrektora Rawickiego.  

W jakim trybie kiedy podpisaliście umowę dzierżawy państwo jako aktualnie sprawujący tam 
zarządzanie? To pytanie kieruję do pana Rajcy.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: trudno mi powiedzieć 
jakie były nakłady od 2001 r. Natomiast było to nie mniej jak kilkadziesiąt tysięcy złotych 
przez te wszystkie lata. Mimo tego że obiekty wyglądały tak jak wyglądały przed objęciem 
przez państwa Rajców to jednak tak MOSiR prowadził zajęcia i wykonywaliśmy działania 
związane z utrzymaniem obiektu, czyli przede wszystkim dbałość o porządek, o czystość. 
Chociaż te zdjęcia, które widzieliśmy z kupami niewywiezionych liści rzeczywiście 
wyglądają trochę przerażająco.  

Jeśli chodzi o firmy bądź pomioty, które były przed aktualnym dzierżawcą to ja powiem tylko 
tyle: wiele razy MOSiR miał problemy z osobami bądź z firmami, które dzierżawiły obiekty. 
W zeszłym roku mieliśmy z nieistniejącymi korami na ŁKS-ie, kiedy to dzierżawca nie 
wywiązywał się absolutnie z podpisanej umowy. Potem okazało się, ze firma która 
dzierżawiła od MOSiR-u była wydmuszką i zaległości, które dzierżawca ma do MOSiR-u są 
praktycznie nieściągalne bo firmy nie ma, nie istnieje.  

Jam podejrzewam, że podobne sytuacje miały również miejsce w Arturówku. Dopiero jak 
państwo zaczęli zajmować się tym obiektem, to korty na nowo odżyły. Niestety wśród 
przedsiębiorców, którzy chcą od miasta dzierżawić wszelakie obiekty są również czarne 
owce, które nie chcą nic robić, a chcą maksymalnie wydrenować to co zostało zrobione i te 
obiekty po porostu doprowadzają do ruiny. Ze strony MOSiR-u mogę powiedzieć, że to się 
zmieniło i nie pozwalamy na takiego rodzaju sytuacje.  

Pan Krzysztof Rajca: przejęliśmy korty w 2015 r. na początku sezonu w drodze przetargu. 
Na tym przetargu właśnie będąc osobiście i walcząc o Arturówek równolegle był przetarg na 
Łodziankę, która cały sezon właśnie była zmarnowana. Widziałem jak w walce o korty 
Łodzianka przyszło na przetarg kilka osób, które przeskakiwały się kwotami i to że tutaj 
jesteśmy właśnie dzisiaj i zwracamy się do państwa z możliwością bezprzetargowego 
przedłużenia umowy; MOSiR proponował nam przetarg na przedłużenie, ale boję się że 
w przypadku przetargu na Arturówek pojawiłyby się jakieś osoby, które próbowałyby 
wykorzystać to co udało nam się do tej pory zbudować. My wiemy ile można na takich 
kortach zarobić i jaką kwotę czynszu jesteśmy w stanie zapłacić, żeby wyjść na zero 
w słabszych miesiącach czy zarobić cokolwiek. Tego przetargu się bardzo baliśmy, żeby nie 
zdarzyło się coś takiego jak z Łodzianką.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jeśli nie ma kolejnych pytań 
proponuję, abyśmy przyjęli stanowisko kierowane do pani prezydent z prośbą 



o wydzierżawienie państwu tych kortów na okres 9 lat. Chyba że macie państwo głosy 
w dyskusji.  

Dyskusja.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: ja pytałem od kiedy jesteście 
państwo dzierżawcami ze względu na to, że jest jeszcze okres dzierżawy trzyletniej. Na okres 
dłuższy niż trzy lata Rada Miejska wyraża zgodę w formie uchwały i po prostu nie wiem, czy 
nie jest to wystąpienie przedwczesne. To powinni rozstrzygnąć prawnicy.  

Jeśli chodzi o moje zdanie w tej sprawie, to uważam że w ręce właśnie takich osób jak 
panowie i ci którzy byli byli na zdjęciu wspierali was, a dzisiaj są nieobecni, to takim ludziom 
należy obiekty powierzać w użytkowanie. W tym przypadku nie w użytkowanie, 
ale w dzierżawę. Z jednej strony jesteście gwarantem podniesienia jakości tego obiektu, 
a z drugiej strony wasza pomysłowość pozwala na jego jak najlepsze wykorzystanie pod 
względem sportowym bez względu na to, czy adresowane jest do dzieci czy adresowane jest 
do osób dorosłych. Jeśli takowy projekt uchwały zostanie przygotowany i będzie możliwe 
przedłużenie na czas dłuższy od tego na jaki dziś zawarta jest umowa to ja osobiście będę ją 
rekomendował nie tylko na posiedzeniu komisji ale i na posiedzeniu Rady Miejskiej. 
Ze swojej strony chciałem pogratulować z jednej strony pomysłu na wykorzystanie tego 
obiektu, odwagi, a z drugiej strony pasji, którą pan nazywa wariactwem.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: ja nie mam wątpliwości merytorycznej w tej sprawie, bo 
jak państwo pokazali na prezentacji, te korty rzeczywiście żyją, ja mieszkam niedaleko 
Arturówku często jeżdżę na rowerze i widzę, że tam się coś ciągle dzieje i że te korty nie stoją 
puste. Jest z mojej strony pełna zgoda z panem przewodniczącym; musi być uchwała 
dzierżawy powyżej 3 lat. I myślę, że na tę uchwałę możemy poczekać, a dopiero później 
myślę że jest kwestia rozmowy o tym, że to jest kwestia 9 lat. Generalnie maksymalny czas 
dzierżawy może być do 29 lat, ale powyżej 3 lat musi być zgoda. Ja też mogę zadeklarować, 
że na tę chwilę byłbym zwolennikiem takiej uchwały, ale ona musi być formalnie. I zdaje się, 
że inicjatorem takiego projektu musi być prezydent miasta. Nie jestem pewien ale wydaje mi 
się, że musi być chyba strona prezydencka, bo to jest gospodarowanie majątkiem gminy więc 
chyba z tej strony musi wyjść ten projekt uchwały.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: analogiczna sytuacja była też 
z targowiskami łódzkimi, kiedy najemcy mieli długoletnie umowy dzierżawy, były to umowy 
piętnastoletnie i mimo to że jeszcze trwały to były podpisane później po tym jak podjęliśmy 
uchwałę, że mogliśmy podpisywać na 29 lat. I mimo że te umowy trwały to można było 
podpisać.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: ja nie twierdzę, że zawarcie umowy dzierżawy wieloletniej 
nie jest możliwe w trakcie trwania obecnej umowy tylko mówię o tym, ze jest to niemożliwe 
bez przegłosowania przez Radę Miejską uchwały, która wyraża zgodę na taką dzierżawę; bez 
uchwały, bez zgody Rady, prezydent nie ma upoważnienia, żeby taką umowę dzierżawy 
zawrzeć. Druga rzecz to jest kwestia rozstrzygnięcia trybu. Też pewnie będzie potrzebna 
opinia prawna w zakresie bezprzetargowego wydzierżawienia w takim długim okresie. Ja nie 
podejmuję się rozstrzygnięcia jakie są uwarunkowania prawne. Mówimy o możliwości 
prawnej a nie o dobrej woli bo to są dwie różne rzeczy.  



Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: oczywiście. Wobec tego ja 
wnioskowałbym o przyjęcie przez naszą komisję stanowiska kierowanego do prezydenta 
miasta Łodzi o to, aby pani prezydent przygotowała projekt uchwały wieloletniej umowy 
dzierżawy z państwem. Czy macie państwo inne propozycje? Jeśli nie poddaję pod 
głosowanie, kto z państwa jest za wystąpieniem do pani prezydent z takim apelem? 

Komisja w głosowaniu 9 głosami „za” – jednomyślnie poparła propozycję przewodniczącego 
komisji radnego p. Jarosława Tumiłowicza.   

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: podziękował zaproszonym 
gościom za przybycie i przedstawienie prezentacji. Pan przewodniczący dodał: mam nadzieję, 
że wszystko dalej potoczy się tak jak sobie to obie stron by życzyły. My jako komisja 
zobaczyliśmy dzisiaj, że państwo robicie dużą robotę i jesteśmy cali za. I jak powiedział pan 
dyrektor Rawicki – miasto też nie powinno mieć żadnych przeciwwskazań.  

Pan Krzysztof Rajca: bardzo dziękujemy członkom Komisji Sportu i rekreacji za 
jednomyślną dobrą ocenę naszych działań. Rozumiemy, że kwestia sfinalizowania naszej 
prośby to w dalszym ciągu jest to proces. Teraz będziemy czekali na opinię pani prezydent 
w tej sprawie i Rady Miejskiej, czy dobrze rozumiem? 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: ja mówiłem, ze ostatnia sesja 
Rady jest w środę, a następna będzie dopiero w końcu sierpnia. W związku z czym będzie 
czas na to, aby spokojnie taki projekt przygotować i mam nadzieję, że jeśli to będzie możliwe 
pod względem formalnym to możemy zgłosić taki projekt uchwały na następną sesję, 
pierwszą po wakacjach, która odbywa się 31 sierpnia.  

Pan Krzysztof Rajca: czyli wtedy zapadnie ostateczna decyzja? 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: tak. Po podjęciu uchwały rady 
Miejskiej w Łodzi pani prezydent będzie miała legitymację, aby podpisać z państwem umowę 
wieloletniej dzierżawy. I to zamykałoby całą procedurę.  

Ad. 4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poinformował o sprawach 
i pismach, które wpłynęły do komisji: 

1. na ostatniej komisji przyjęliśmy stanowisko w sprawie budowy do kortów tenisowych 
w Parku Poniatowskiego. Wystąpiliśmy ze stanowiskiem do pani prezydent. Pan 
przewodniczący dodał: „Sprawa właściwie jest już załatwiona, można powiedzieć.”. 

2. pismo dyrektora Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Mackiewicza 9. W tym piśmie 
pani dyrektor prosi o to, aby miasto pochyliło się nad budową krytej pływalni na 
terenie tej szkoły. Ponieważ jest to świeża sprawa, trudno mi się w tej kwestii 
wypowiedzieć. Będę rozmawiał z panią prezydent, z panem wiceprezydentem Trelą. 
Powiadomię państwa o wynikach rozmów.  

3. pismo z ŁKJ z prośbą o zabezpieczenie środków w przyszłorocznym budżecie 
w kwocie 370 tys. zł. Ja wstępnie rozmawiałem z panią prezydent. Nie wypowiedziała 
się co do przekazania takiej kwoty w przyszłorocznym budżecie. Ja myślę, że miasto 
powinno podjąć decyzję podobną jak jest z kortami w Arturówku i długoletnią umowę 
dzierżawy podpisać z jakimś podmiotem, który by ten klub doprowadziło do poziomu 



dzięki któremu mógłby z powodzeniem funkcjonować i budzić zainteresowanie wśród 
mieszkańców Łodzi.  

4. pismo p. ................  ......................, które kierowane jest do naszej wiadomości. 
Sprawa dotyczy ubikacji, którą pani by widziała, aby postawić na terenie placu zabaw 
„Karolek”. Budowa wc jest poza naszymi kompetencjami. Myślę, że zajmie się tym 
Wydział Gospodarki Komunalnej.  

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