
DPr-BRM-II.0012.8.5.2018 

Protokół nr 48/IV/2018 
 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 16 kwietnia 2018 r. 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji:   9 radnych, 

obecnych:   6 radnych, 

nieobecnych:   3, tj.: 

1. radny p. Marcin Chruścik nieobecny nieusprawiedliwiony; 

2. radny p. Sylwester Pawłowski nieobecny nieusprawiedliwiony; 

3. radny p. Jarosław Tumiłowicz nieobecny nieusprawiedliwiony.  

oraz zaproszeni goście.  

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

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:  

Przewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant; 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 47/III/2018 z dnia 28 marca 2018 r.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ul. 6 Sierpnia 71 oraz 6 Sierpnia bez numeru  – druk nr 90/2018.  

3. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi na rok 2017  
– druk nr 97/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji: Wydział 
Sportu, MOSiR, Zarząd Inwestycji Miejskich, Wydział Edukacji, Zarząd Dróg 
i Transportu, Zarząd Zieleni Miejskiej.  

4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.  
– druk nr 98/2018 w zakresie j.w.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: po stwierdzeniu quorum, 
na podstawie podpisów na liście obecności radnych, otworzył posiedzenie komisji. 
Prowadzący powitał radnych i zaproszonych gości. Pan wiceprzewodniczący poinformował, 
że członkowie komisji otrzymali zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad 
w drodze elektronicznej. Zapytał o uwagi do porządku. Uwag ze strony Komisji nie 
zgłoszono. Pan wiceprzewodniczący zaproponował włączenie do porządku obrad punktów 
w brzmieniu: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 114/2018.  
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2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 –  
druk nr 115/2018.  

zapytał o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: poddał pod głosowanie komisji 
porządek obrad w brzmieniu: 

1. Przyjęcie protokołu nr 47/III/2018 z dnia 28 marca 2018 r.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi 
przy ul. 6 Sierpnia 71 oraz 6 Sierpnia bez numeru  – druk nr 90/2018.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 114/2018.  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 –  
druk nr 115/2018.  

5. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi na rok 2017  
– druk nr 97/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji: Wydział 
Sportu, MOSiR, Zarząd Inwestycji Miejskich, Wydział Edukacji, Zarząd Dróg 
i Transportu, Zarząd Zieleni Miejskiej.  

6. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.  
– druk nr 98/2018 w zakresie j.w.  

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła dzienny porządek obrad.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: przystąpił do realizacji 
dziennego porządku obrad.  

Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 47/III/2018 z dnia 28 marca 2018 r.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: poinformował, że projekt 
protokołu został przesłany do państwa radnych w drodze elektronicznej, a następnie zapytał 
o uwagi. 

Uwag nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: zaproponował przyjęcie 
protokołu nr 47/III/2018 z dnia 28 marca 2018 r. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  przyjęła protokołu nr 47/III/2018 z dnia 28 marca 2018 r. 

Ad pkt 2 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, części 
nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71 oraz 6 Sierpnia 
bez numeru  – druk nr 90/2018.  
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Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Dysponowania Mieniem.  

P.o. dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski przedstawił 
załączony do protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 90/2018. Załącznik nr 3.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: bardzo dobrze, że 
w przeciwieństwie do dwóch ostatnich przypadków robimy to wcześniej niż w ostatniej 
chwili.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant:  poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej, na okres 15 lat, części nieruchomości położonych w Łodzi przy 
ul. 6 Sierpnia 71 oraz 6 Sierpnia bez numeru – druk nr 90/2018.  

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, części nieruchomości 
położonych w Łodzi przy ul. 6 Sierpnia 71 oraz 6 Sierpnia bez numeru – druk nr 90/2018.  

Ad pkt 3 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 114/2018.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Skarbnika Miasta Łodzi.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski przedstawił załączony do protokołu 
projekt uchwały opisany w druku nr 114/2018. Załącznik nr 4.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2018 rok – druk nr 114/2018. 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 114/2018. 

Ad pkt 4 - Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 –  
druk nr 115/2018.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił Skarbnika Miasta Łodzi.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski przedstawił załączony do protokołu 
projekt uchwały opisany w druku nr 115/2018. Załącznik nr 5.  

Pytania.  
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Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: czy jeśli chodzi o siatkówkę, to 
po prostu zmieniamy tytuł zadania? 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: tak, to zadanie jednoroczne zapisane 
w budżecie 2018 r., a z WPF nie korzystamy.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: 700 000 zł jeśli chodzi o rugby, 
będzie przeznaczone na co? 

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych oraz Wydziału Sportu p. Marek 
Kondraciuk: Mistrzostwa Europy Drużyn Siedmioosobowych, czyli w olimpijskiej odmianie 
rugby. Ta impreza odbywała się już z zeszłym roku na stadionie przy al. Unii i zakończyła się 
dużym sukcesem organizacyjnym na tyle znaczącym, że Rugby Europe, czyli Europejska 
Federacja Rugby powierzyła nam tym razem organizację rundy finałowej.  

A do tego wszystkiego swoją obecność u nas zapowiedzieli przedstawiciele władz najbardziej 
znanych i znaczących w rugby federacji światowych, m.in. brytyjskich.  

Dyskusja.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – druk nr 115/2018.  

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018-2040 – 
druk nr 115/2018. 

Ad pkt 5 - Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi na rok 2017  
– druk nr 97/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji: 
Wydział Sportu, MOSiR, Zarząd Inwestycji Miejskich, Wydział Edukacji, 
Zarząd Dróg i Transportu, Zarząd Zieleni Miejskiej.  

Wydział Sportu.  

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych oraz Wydziału Sportu p. Marek 
Kondraciuk: Wydział Sportu nie ma dochodów planowanych. Pojawiły się natomiast 
dochody nieplanowane w wysokości 22 662 zł. Na tę kwotę składają się zwroty z tytułu 
niewykorzystanych dotacji w roku 2016 – 1 657 zł, a także dochody z tytułu odzyskania 
z urzędu skarbowego podatku VAT za rok 2016. Jest to kwota 19 963 zł.  

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to strona 411 Sprawozdania. Tutaj wydatki nie zostały 
wykonane w takich pozycjach jak:  

Likwidacja muru oporowego na boisku treningowym przy ul. Lumumby 65, 9%. Wynika to 
z tego, że nastąpiły oszczędności związane ze zmianą technologii naprawy tego mury.  

Wzmocnienie istniejących dźwigarów w hali sportowej obiektu RKS przy ul. Rudzkiej – 
96,2%. Także wynika to z oszczędności.  

Zerowe wykonanie sporządzenia dokumentacji projektowej na modernizację obiektu przy 
ul. Rudzkiej 37, ponieważ kwota 150 000 zł przeznaczona na projekt przeszła 
w zobowiązaniach niewygasających na rok 2018. Zadanie zostało zakończone 30 marca.  

Jeśli chodzi o wydatki bieżące, to tutaj Wydział Sportu we wszystkich pozycjach ma 100% 
wykonania. Jeśli chodzi o zadanie z algorytmu zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta, 
to jest wykonanie 81,3% w obiekcie użytkowanym przez KS Metalowiec przy ul. Jachowicza. 
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Był to częściowy remont pomieszczeń i szatni. W zadaniu powstały oszczędności z tytułu 
odzyskania podatku VAT w kwocie 4 488 zł.  

Kolejna pozycja dotyczy likwidacji szkód wyrządzonych przez burzę i intensywne opady 
deszczu. Jest tutaj wykonanie 69,9%. Oszczędności w kwocie 30 344 zł powstały z różnicy 
między wstępną wyceną kosztów naprawy wykonaną bezpośrednio po wytępieniu uszkodzeń 
a stanem faktycznym możliwym do określenia dopiero po dokładnym uprzątnięciu 
i oczyszczeniu dotkniętego nawałnicą terenu.  

Pytania.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: zapytał o mur oporowy na 
ul. Lumumby.  

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych oraz Wydziału Sportu p. Marek 
Kondraciuk: mur jest już naprawiony. W roku 2016 zadanie rzeczywiście nie było 
zrealizowane. Wynikało to z faktu, że nie znaleźliśmy wykonawcy, ponieważ czasu pod 
koniec roku było już mało. Natomiast w roku 2017 znaleźliśmy wykonawcę i mur został 
wykonany w ubiegłym roku i w tej chwili jest oddany.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: zapytał o zwrot VAT, ponieważ 
jest to pozycja, zgodnie z tym co mówił pan dyrektor, pozycja, która sprawia, że są 
oszczędności. Czy w takich inwestycjach jak stadiony jest to też traktowane jak oszczędność? 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: tak. W większości przypadków, gdzie 
jest to związane z przyszłym przychodem opodatkowanym, to oczywiście VAT jest 
odliczany. Czasem trzeba poczekać na kontrolę urzędu skarbowego.  

Miejski O środek Sportu i Rekreacji.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  jeśli chodzi o budżet, 
po zmianach, uchwalony na koniec 2017 r. to ten budżet wynosił w MOSiR 16 186 365 zł 
i został wykonany w wysokości 15 267 212 zł.  

Jeśli chodzi o składniki tego budżetu, to wyglądały one następująco: 7 286 zł to 
wynagrodzenia oraz wydatki osobowe i bezosobowe razem z pochodnymi, koszty energii 
elektrycznej i energii cieplnej, gazu, wody ponad 3 600 000 zł, koszty zakupu paliwa, 
materiałów biurowych, środków czystości ponad 375 000 zł, koszty napraw ponad 300 000 zł, 
usługi obce – dozór obiektów, sprzątnie, pływanie, ratownictwo – 2 200 000 zł. Pozostałe 
wydatki w kwocie 1 400 000 zł, czyli podatki, opłaty sądowe, telefony, Internet.  

Do tego mieliśmy jeszcze 30 000 zł w ramach zadania zapewnienie bezpieczeństwa osób 
kąpiących się i pływających. I z tego wydaliśmy 20 999 zł na zakup specjalistycznego sprzętu 
ratowniczego i 1 000 zł na usługi szkoleniowe.  

Jeśli chodzi o dochód MOSiR-u w 2017 r., to był przyjęty na poziomie 8 600 000 zł. I został 
wykonany w wysokości 5 708 000 zł. Na to wykonanie składał się: wynajem 1 166 000 zł, 
udostępnienie hali boisk ponad 4 500 000 zł.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Zarząd Inwestycji Miejskich.  
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Zastępca dyrektora w Zarządzie Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta: strona 472 
Sprawozdania, Kultura fizyczna, wydatki majątkowe, plan po zmianach 93 300 370 zł, 
wykonanie 81 448 887 zł. Na te wydatki składają się: 

Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w celu stworzenia Regionalnego Centrum 
Rekreacyjno Sportowo Konferencyjnego etap II Przebudowa stadionu miejskiego przy al. 
Unii. Plan po zmianach 35 539 000 zł, zrealizowano 29 280 186 zł. Jest to budowa hali oraz 
budowa lóż vipowskich.  

W tej chwili jest hala sportowa na ukończeniu do 31 maja mamy zakończenie inwestycji. 
Loże zostały wykonane w roku 2017.  

Budowa stadionu przy al. Piłsudskiego 138. Plan 13 433 730 zł, wykonano 10 870 450 zł. 
W roku 2017 stadion przy al. Piłsudskiego został oddany do użytkowania i przekazany 
w dzierżawę miejskiej spółce MAKiS.  

W ramach również zamówień uzupełniających wykonano wygrodzenie między trybunami, 
dodatkowe siatki oddzielające trybuny, doposażono stadion w meble, zamontowano 
i zakupiono telewizory.  

Budowa stadionu żużlowego, plan po zmianach 15 000 000 zł, wykonanie 13 200 477 zł. 
W tej chwili inwestycja jest w trakcie realizacji.  

Hala widowiskowa wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu. Plan 
2 000 000 zł, wykonano 1 610 000 zł. I na to składały się: przebudowa lóż polegająca na 
demontażu i montażu ścianek, przestawieniu aluminiowej konstrukcji ścianki frontowej 
i wykonano lożę VIP na trybunach, wykonano stoiska gastronomiczne w Atlas Arenie. 
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.  

Budowa boisk wraz zapleczem przy ul. Minerskiej. Plan po zmianach 12 300 000 zł. 
Wykonano 11 921 734 zł. Zadanie wykonano. 

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5. Plan po zmianach 6 795 140 zł, 
wykonanie 6 9791 062 zł. Zadanie wykonano.  

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej. Plan 5 754 000 zł, wykonanie 5 287 435 
zł. Basen został oddany do eksploatacji. Ma to MOSiR.  

Rekreacja wodna dla Widzewa, doposażenie basenu Anilana z budżetu obywatelskiego 
w kwocie 2 487 500 zł i tyle wykonano.  

Pytania.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: kiedy się wykąpiemy na 
Anilanie? 

Zastępca dyrektora w Zarządzie Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta: już jest woda 
napuszczona. Myślę, że przy pogodzie jaka teraz jest, woda nagrzeje się szybko. Obiekt jest 
przekazany z powrotem do zarządzania przez MOSiR.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Wydział Edukacji.  

Główny specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: jeśli chodzi 
o budżet Wydziału Edukacji, to tutaj informacja w tym zakresie mieści się na stronie 230 
Sprawozdania. Wydział Edukacji w zasadzie wszystkie wydatki, które miał wynikały 
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z utrzymywania boisk Orlik. Jak państwo wiecie mamy 39 takich boisk i na utrzymanie 
tychże miasto przeznaczyło kwotę 1 572 682 zł.  

Oprócz spraw związanych z Orlikami i ich utrzymaniem, także w 2017 r. została 
przeznaczona kwota 12 714 526 zł na wybudowanie nowych inwestycji sportowych. 
W ramach budżetu obywatelskiego powstało dodatkowo 12 nowych obiektów sportowych, 
które są w administrowaniu łódzkich szkół.  

W ramach wydatków bieżących również w ramach budżetu obywatelskiego wydano kwotę 
31 967 zł. I to był zakup akcesoriów sportowych i sprzętu sportowego.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Zarząd Dróg i Transportu.  

Zastępca Dyrektora Zarząd Dróg i Transportu p. Maciej Sobieraj: wydatki ZDiT 
dotyczyły wydatków na Łódzki Rower Publiczny. Była to kwota brutto 5 145 316 zł, netto 
4 149 194 zł. My rozliczamy się netto, VAT wraca następnie do budżetu.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Zarząd Zieleni Miejskiej.  

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak: wydatki bieżące 
Zarządu Zieleni Miejskiej znajdują się na stronie od 298 do 306. Tutaj mamy 2 zadania 
związane z aktywnościami w parkach i terenach zielonych. Pierwsze to Popularyzacja 
zagadnień ochrony środowiska. Wykonanie na koniec roku 45 565 zł. To daje poziom 99%. 
Drugie zadanie to Promocja terenów zielonych w ramach projektu Zielona Łódź. Wykonanie 
na koniec roku 40 567 zł. To poziom również 99%.  

Wydatki majątkowe zarządu Zieleni Miejskiej są związane z różnego rodzaju budową siłowni 
zewnętrznych, placów zabaw. Zadania znajdują się na stronach 479 – 491. Ogólna kwota 
wydatków na zadania inwestycyjne: wykonanie na koniec roku 3 253 078 zł. Są to różne 
zadania związane z budowa siłowni, placów zabaw i fitnessów na świeżym powietrzu.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: zanim poddam pod głosowanie 
projekt uchwały, zapytam: kiedy startuje Anilana? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: albo z początkiem 
czerwca, albo z początkiem lipca. Robimy wszystko, aby obiekt ruszył wraz z początkiem 
czerwca.  
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Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: poddał pod głosowanie 
pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi na rok 2017  
– druk nr 97/2018 w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji:  

Wydział Sportu: 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy. 

 

Miejski O środek Sportu i Rekreacji: 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy. 

 

Zarząd Inwestycji Miejskich: 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy. 

 

Wydział Edukacji: 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy. 

 

Zarząd Dróg i Transportu: 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy. 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej: 

Opinia pozytywna: „za” – 3 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 3 głosy. 

 

Ad pkt 6 - Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2017 r.  
– 31.12.2017 r. – druk nr 98/2018 w zakresie j.w.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad porosił przedstawiciela Wydziału Księgowości.  

Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości p. Anna Czekała: równolegle ze Sprawozdaniem 
finansowym otrzymujecie państwo Informację o stanie mienia komunalnego. Ta informacja 
została zaprezentowana na ponad 205 stronach. Cała syntetyka zawarta jest w załączniku 
nr 13, gdzie został państwu zaprezentowany majątek miasta Łodzi w układzie podmiotowym 
za rok 2017. W innych załącznikach prezentujemy wartość majątku wraz z jego zmianami.  

31 grudnia 2017 r. jeśli chodzi o wartość majątku brutto zakończyliśmy z kwotą 26 miliardów 
93 miliony 293 tys. 485 zł. W stosunku do roku poprzedniego ten majątek wzrósł 
o 5 miliardów 28 milionów 59 tys. 667 zł. Tę informację prezentujemy w IV grupach: 
jednostki budżetowe, zakłady budżetowe ...  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant zapytał o obiekty sportowe.  

Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości p. Anna Czekała: mamy zestawienie dotyczące MOSiR-u. 
Jest to strona 125. Zostały tutaj zaprezentowane w oparciu o Miejski Ośrodek Sportu, gdzie 
w załącznikach nr nr 4a, 4b oraz 8 i 11 zostały przedstawione informacje dotyczące MOSiR-
u. I tutaj wartość w grupach rodzajowych majątek per saldo zmalał, ale z różnych tytułów. 
Zwiększeń w tej grupie z tytułu zakupu majątku w MOSiR było na kwotę 5 568 137 zł, 
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przemieszczenia 35 307 zł i inne tytuły. Z drugie strony następowały w tym majątku 
przemieszczenia i dlatego per saldo bilansowo można powiedzieć, że ten majątek uległ 
zmniejszeniu o 438 000 zł.  

Jest tutaj też informacja na temat majątku oddanego w użyczenie i użytkowanie przez 
MOSiR. W okresie 31 grudzień – 1 styczeń widzimy ruchy polegające na tym, że użyczony 
majątek wracał do MOSiR-u, bo mamy tutaj zmniejszenia. To strona 127.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Ad pkt 5 - Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant wobec braku spraw w tym 
punkcie – zamknął obrady komisji  

 

Komisja przyjęła protokół: 

Wiceprzewodniczący Komisji 

 

Rafał Markwant  
Protokół sporządziła: 

Sekretarz Komisji 

 

Monika Olejniczak 

 
 
 
 


