Protokół Nr 17/VI/2016
posiedzenia Komisji Jednostek Pomocniczych Miasta
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 14 czerwca 2016 r.
I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji

- 5 radnych

obecnych

- 5 radnych

nieobecnych

- 0 radnych

oraz zaproszeni goście.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu.
II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:
Posiedzeniu przewodniczył p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji.
III. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 16/V/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
2. Informacja nt. realizacji inwestycji i zadań remontowych prowadzonych w ramach tzw.
algorytmu i konkursu w 2016 roku - referują realizatorzy.
3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia.
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki powitał radnych, zaproszonych gości i po stwierdzeniu
quorum (na podstawie podpisów radnych złożonych na liście obecności) otworzył obrady. Przedstawił
proponowany porządek posiedzenia.
Uwag do porządku nie zgłoszono.
Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących
się” przyjęła porządek posiedzenia.
Ad pkt 1. Przyjęcie protokołu nr 16/V/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Głowacki poinformował, że protokół został przesłany radnym
pocztą elektroniczną. Zapytał, czy radni zgłaszają uwagi?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół nr 16/V/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
Komisja w głosowaniu przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących
się” przyjęła protokół nr 16/V/2016 z dnia 20 maja 2016 r.
Ad pkt 2. Informacja nt. realizacji inwestycji i zadań remontowych prowadzonych w ramach tzw.
algorytmu i konkursu w 2016 roku - referują realizatorzy.
Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała: „w budżecie roku 2016 na zadania
z zakresu algorytmu, jak również tzw. konkursu została wyodrębniona w budżecie kwota 25
milionów, w ramach konkursu na zadania mamy kwotę 3 414 424 zł i to są środki konkursowe plus
ewentualne wsparcie, ze środków algorytmowych z jednostek pomocniczych.
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Jeżeli chodzi o poziom wykonania tych zadań to według stanu na dzień 31 maja to wykonanie jest na
poziomie 1 720 733,95 zł, co stanowi 7%. Jednak jest to początek, trwają procedury przetargowe i są
podpisywane umowy, więc zasadnicza faza realizacyjna przed nami i jeżeli chodzi o wykonania to one
w następnym okresie będą zdecydowanie lepsze.”
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Główny Specjalista p. Marek Białkowski
Rada Osiedla Stoki : Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź-Sikawa w Łodzi ul. Janosika 158,
kwota 16 000 zł, realizacja zadania planowana jest na miesiąc wrzesień 2016 r.
Rada Osiedla Andrzejów: Zakup garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź-Andrzejów
ul. Rokicińska 335, kwota 6 000 zł, realizacja zadania planowana jest na miesiąc lipiec/sierpień
2016 r.
Rada Osiedla Bałuty Zachodnie: Zakup przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego
samochodu pożarniczego dla OSP Łódź-Mikołajew przy ul. Plonowej 18, kwota 10 000 zł, zadanie w
trakcie realizacji, termin zakończenia zadania 15 lipca 2016 r.
Rada Osiedla Łagiewniki: Wykonanie monitoringu na budynku OSP Łódź-Łagiewniki ul. Pszczelna
84, kwota 8 751 zł, zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia zadania 15 lipca 2016 r.
Pytania.
Pytań nie zadano.
Straż Miejska
p. Ryszard Kozłowski
Rada Osiedla Złotno: Zakup kamery fotopułapki do monitorowania nielegalnych wysypisk śmieci itp.
zdarzeń, planowana kwota 4 000 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 3 988 zł.
Pytania.
Pytań nie zadano.
Wydział Sportu
Brak przedstawiciela Wydziału Sportu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dyrektor MOSiR p. Eryk Rawicki
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi w roku 2016 r. nie realizuje inwestycji i zadań
remontowych w ramach tzw. algorytmu i konkursu.
Pytania.
Pytań nie zadano.
Wydział Kultury
Dyrektor p. Dagmara Śmigielska
Rada Osiedla Bałuty Centrum: doposażenie w sprzęt i książki, filia nr 3, kwota 4 000 zł, zadanie
zrealizowane.
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Rada Osiedla Radogoszcz: remont i renowacja parkietu, biblioteka filia nr 10, kwota 10 000 zł,
realizacja zadania planowana jest na miesiąc czerwiec/lipiec.
Rada Osiedla Radogoszcz: remont, biblioteka filia nr 10, kwota 15 000 zł, realizacja zadania
planowana jest na miesiąc czerwiec/lipiec.
Rada Osiedla Teofilów Wielkopolska: wymiana stolarki okiennej w Bałuckim Ośrodku Kultury
Lutnia, kwota 35 000 zł, trwa zbieranie ofert, realizacja zadania planowana jest na miesiąc
lipiec/sierpień.
Rada Osiedla Teofilów Wielkopolska: wymiana wykładziny podłogowej w Bałuckim Ośrodku
Kultury na ul. Żubardzkiej, kwota 9 700 zł, zadanie wykonano.
Rada Osiedla Chojny: zakup sprzętu multimedialnego, kwota 10 000 zł, zadanie wykonano.
Rada Osiedla Chojny Dąbrowa filia nr 10 przy ul. Kadłubka, kwota 20 000 zł, trwa badanie rynku w
oparciu o przygotowaną specyfikację zakupów, nie ma zagrożenia realizacji.
Rada Osiedla Chojny Dąbrowa filia nr 16, kwota 10 000 zł, zakupiono parownicę i pięć regałów,
zadanie zrealizowano w 50% na kwotę 4 997 zł, będzie zrealizowane w 100%.
Rada Osiedla Rokicie: remont wypożyczalni w filii nr 11, kwota 40 000 zł, trwa ustalanie kosztorysu,
planowane rozpoczęcie remontu to lipiec.
Rada Osiedla Rokicie: remont wypożyczalni, holu i czytelni w filii nr 8, kwota 21 000 zł,
zrealizowano na kwotę 19 319 zł, wyonano malowanie i remont oświetlenia.
Rada Osiedla Rokicie: remont wypożyczalni w filii nr 11, kwota 50 000 zł, wydatkowano 1 071 zł,
trwają prace przygotowujące do remontu oraz zakupiono książkę mówioną.
Rada Osiedla Rokicie: doposażenie w meble i materiały biblioteczne filii nr 5 przy
ul. Przybyszewskiego, kwota 15 000 zł, trwa badanie rynku, jest przygotowana specyfikacja zakupu.
Rada Osiedla Chojny: remont korytarza oraz pomieszczenia wypożyczalni dla dorosłych w filii nr 2,
kwota 11 000 zł, wydatkowano 615 zł i wykonano kosztorys, planowana realizacja lipiec/sierpień.
Rada Osiedla Chojny: wymiana regałów bibliotecznych wypożyczalni dla dorosłych oraz czytelni
w filii nr 2 przy ul. Natalii 4, przyznana kwota 15 000 zł, wydano 70% zakupiono matę podłogową.
Rada Osiedla Chojny: remont podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych do
biblioteki filii nr 2, kwota 5 000 zł, wykonano remont podjazdu.
Rada Osiedla: remont pomieszczenia filii nr 10, kwota 20 000 zł, planowana realizacja lipiec/sierpień.
Rada Osiedla Złotno: zakup książek dla dzieci, dorosłych i osób Słabowidzących, filia nr 15, kwota
przyznana 3 000 zł, wykonano w 50%, wydano 1 486 zł, czas na realizację do końca czerwca.
Rada Osiedla Katedralna: remont pomieszczenia filii nr 9 i 10, kwota 78 000 zł, wydatkowano 800 zł,
wykonano kosztorys, planowana realizacja lipiec/sierpień.
Rada Osiedla Zarzew: zakup zestawu komputerowego z dużym ekranem do korzystania dla seniorów,
w filii nr 10, kwota 3 500 zł, zadanie zrealizowano.
Rada Osiedla Zarzew: zakup laserowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego, filia nr 9, kwota
1 500 zł, zadanie zrealizowano.
Rada Osiedla Stary Widzew: zakup i montaż żaluzji w oknach biblioteki filia nr 5 w Łodzi, kwota
5 500 zł, zadanie zrealizowano.
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Pytania.
Pytań nie zadano.
Zarząd Lokali Miejskich
Zarząd Lokali Miejskich p. Mirosława Jankowska
Rada Osiedla Śródmieście Wschód: wymiana stolarki okiennej w Żłobku nr 11, wartość kosztorysu
inwestorskiego wynosi 8 606 zł, znaczne oszczędności 7 394 zł, uzgodniono, że Miejski Zespół
Żłobków po wykonaniu prac zagospodaruje te sroki na cele inne związane z remontami.
Rada Osiedla Śródmieście Wschód: malowanie ścian w siedzibie osiedla przy ul. Jaracza 42, wybrano
wykonawcę, odbyło się wprowadzenie na roboty, termin wykonania to 4 lipca, wartość umowy
2 928,91 zł, oszczędność wynosi 1 817,9 zł.
Rada Osiedla Śródmieście Wschód: wymiana świetlika dachowego na dwa okna dachowe wraz
z wykonaniem koniecznych robót dekarskich i malowania sufitów w lokalu użytkowym – jest to punkt
wsparcia społecznego, kosztorys inwestorski na kwotę 13 326,26 zł, przy czym wykonawca
wyłoniony w drodze postępowania uchylił się od podpisania umowy i ponowny wybór powinien
niebawem nastąpić.
Rada Osiedla Stary Widzew: remont sanitariatów i aneksu kuchennego w siedzibie rady osiedla przy
ul. Przędzalnianej 22, opracowywany jest kosztorys inwestorski, wartość robót 10 000 zł, zadanie
zostanie wykonane.
Rada Osiedla Rokicie: Remont witryny sklepowej przy ul. Cieszkowskiego 7, kwota 40 000 zł, w
opracowaniu kosztorys inwestorski.
Rada Osiedla Rokicie: Remont siedziby Rady Osiedla Rokicie przy ul. Cieszkowskiego 7, kwota
50 000 zł, w opracowaniu kosztorys inwestorski.
Rada Osiedla Wiskitno: Remont siedziby Rady Osiedla Wiskitno przy ul. Kolumny 311, kwota 40 000
zł, wszczęto procedurę, wartość kosztorysowa brutto – 39 995,38 zł.
Rada Osiedla Górniak: Wymiana stolarki okiennej w Poradni POZ przy ul. Zarzewskiej 56/58, kwota
25 000 zł, wybrano wykonawcę, wartość z umowy – 16 975,99 zł oszczędności – 8 024,01 zł, termin
wykonania do dnia 14 sierpnia.
Rada Osiedla Chojny: Remont siedziby Rady Osiedla Chojny przy ul. Józefów 43, kwota 25 000 zł,
wszczęto procedurę, wartość kosztorysowa brutto – 24 999,95 zł.
Wydatki majątkowe
Rada Osiedla Wiskitno: Wykonanie instalacji gazowe, budowa instalacji centralnego ogrzewania i
ciepłej wody z osprzętem w siedzibie RO Wiskitno ul. Kolumny 311, kwota 15 000 zł, jest
dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę do opracowania do końca września, nie ma
zagrożenia wykonania.
Rada Osiedla Dolina Łódki: Adaptacja obiektu przy ul. Beskidzkiej 172 na potrzeby Rady Osiedla
Dolina Łódki, w opracowaniu dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę.
Rada Osiedla Katedralna: Zakup i montaż kotła gazowego przy ul. Żwirki 3 w siedzibie rady Osiedla,
kwota 8500 zł, zadanie wykonano.
Pytania.
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Rada Osiedla Rokicie p. Tomaszewska: „prosiłabym o przybliżony termin remontu siedziby rady
osiedla, ponieważ musimy przygotować się do przeprowadzki.”
Zarząd Lokali Miejskich p. Mirosława Jankowska: „w momencie, kiedy będziemy przekazywać
materiały do Wydziału Zamówień Publicznych celem wyboru wykonawcy robót to będzie to właściwy
moment żeby państwa uprzedzić, że będzie podpisywana umowa.”
Rada Osiedla Dolina Łódki p. Wojciech Pisarski: „w sprawie przebudowy obiektu przy
ul. Beskidzkiej 172, już od kilku tygodni słyszymy, że pozwolenie na budowę jest tuż, tuż. Zakres
przebudowy jest dosyć duży. Z tego, co rozmawiałem z projektantami i administracja potrzeba kilka
miesięcy, 6 – 7 miesięcy żeby ten zakres przebudowy obiektu o wartości kosztorysowej zadania ponad
1 200 000 zł. Moja obawa czy państwo zdążą? Prośba do pani dyrektor żeby zwrócić szczególną
uwagę na te zadania, których zakres i technologia wymaga dłuższego okresu realizowania zadania.”
Zarząd Lokali Miejskich p. Mirosława Jankowska: „okres wakacyjny jest optymalny na wykonanie
tego zakresu prac. Wydaje mi się, że trudno tutaj mówić o zagrożeniu realizacji.”
Więcej pytań nie zadano.
Zarząd Zieleni Miejskiej
p.o. Dyrektora p. Ewelina Wróblewska
Zadania z algorytmu:
Rada Osiedla Rokicie: Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Parku im. T. Rejtana,
Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Parku im. Tadeusza Rejtana, kwota 100 000 zł, termin
realizacji wrzesień 2016 r.
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Wyłoniono (poza przetargiem) wykonawcę, który do 29
lipca opracuje dokumentację projektową, a w terminie do 30 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji
od organu administracyjnego na prowadzenie prac -przeprowadzi roboty budowlane.
Rada Osiedla Stoki: Doposażenie placu zabaw przy ul. Junackiej, kwota 47 000 zł, termin realizacji
wrzesień 2016 r.
Zakończono etap opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego. Przystąpiono do weryfikacji i
wyboru wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Rada Osiedla Stoki: Remont skrzynki elektrycznej przy scenie w Parku Zaruskiego, kwota 3 000 zł,
zadanie zostało wykonane.
Rada Osiedla Stoki: Zakup i montaż tablic informacyjnych o osiedlach Stoki, Sikawa i Podgórze na
terenach zieleni miejskiej w Łodzi, kwota 12 000 zł, termin realizacji lipiec 2016.
Uzgodniono z Radą Osiedla wygląd i lokalizację tablic. Trwa rozeznanie rynku w celu wyłonienia
wykonawcy tablic.
Rada Osiedla Bałuty-Doły: Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej „Zamontowanie
urządzeń do fitnessu na świeżym powietrzu w Parku im. „Szarych Szeregów”, kwota 6 000 zł, termin
zakończenia prac projektowo-kosztorysowych do dnia 30 czerwca 2016 r.
Rada Osiedla Bałuty Centrum: Remont - modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga do celów
rekreacyjnych, kwota 50 765 zł. Opracowano, uzgodniono z Radą Osiedla Bałuty Centrum i odebrano
bez uwag koncepcję zagospodarowania terenu fontanny w Parku im. A. Struga, która będzie podstawą
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do zlecenia opracowania szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; wystąpiono do
ZWiK o informację dot. stanu przyłączy wodno – kanalizacyjnych w tym rejonie.
Rada Osiedla Bałuty Centrum: Przebudowa górki w Parku im. A. Struga, kwota 35 000 zł, planowane
zakończenie do końca roku.
Rada Osiedla Radogoszcz: Wykonanie dodatkowych nasadzeń zieleni, instalacja ławek i innej
infrastruktury na terenie zieleńca przy ul. Łososiowej, kwota 20 000 zł, Termin zakończenia wszelkich
prac - I połowa listopada.
Rada Osiedla Zdrowie-Mania: Budowa nowej alejki asfaltowej w Parku im. J Piłsudskiego od ronda
Orlicz Dreszera do rzeki Bałucki, kwota 71 400 zł, zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia to
I połowa lipca.
Rada Osiedla Zdrowie-Mania: Budowa oświetlenia w Parku im. J Piłsudskiego od ronda Orlicz
Dreszera do ul. Krakowskiej, kwota 94 000 zł. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową.
Przygotowywane jest postępowanie na wybór wykonawcy prac budowlanych w drodze przetargu
nieograniczonego. Termin realizacji październik/listopad.
Rada Osiedla Zdrowie-Mania: Remont nawierzchni alejki od ronda Orlicz-Dreszera do rzeki Łódki w
Parku im. J. Piłsudskiego, kwota 18 600 zł, Wybrano wykonawcę prac budowlanych i podpisano
umowę z terminem zakończenia do końca lipca 2016 r.
Rada Osiedla Olechów-Janów: Zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz utworzenie miejsca do
grillowania w Parku Źródła Olechówki, kwota 25 000 zł. Zadanie zostało zakończone. Dostawiono 12
ławek parkowych oraz 15 koszy na śmieci. Pozostałe środki 13 099,75 zł zostaną wykorzystane (jeśli
zajdzie taka potrzeba) na realizację zadania konkursowego pn. "Oświetlenie placu zabaw na terenie
Parku Źródła Olechówki budowa chodnika oraz siłowni zewnętrznej w jego bezpośredniej bliskości".
Zadania konkursowe
Rada Osiedla Teofilów Wielkopolska: Rewitalizacja Parku Żeromskiego, etap II. Budowa oświetlenia
i stawu w centralnej części parku. Kwota 400 000 zł. 1) Wykonano aktualizację istniejącej
dokumentacji projektowej „Renowacja stawu w Parku im. Żeromskiego w Łodzi, wykonanej w 2014
r. w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego. Rozpoczęto renowację stawu przez wykonawcę
wybranego w przetargu: termin do 22 lipca 2016 r. 2) Wykonano również dokumentację projektowo
kosztorysową oświetlenia parku. Przygotowywany jest przetarg na wykonawcę budowy oświetlenia
parku. Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2016 r.
Pytania:
Radna p. Elżbieta Bartczak: „w ubiegłym roku zostały przekazane środki w wysokości 100 000 zł,
na zamontowanie oświetlenia, 10 lamp w parku Szarych Szeregów. Czy jest szansa, aby do jesieni ta
inwestycja została zrealizowana?”
p.o. Dyrektora p. Ewelina Wróblewska: „w tej chwili jesteśmy na etapie rozpisywania przetargu na
wybór wykonawcy. Myślę, że na jesień uda się to zrobić.”
Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Mileszki p. Wiesław Szczepaniak: „jaki jest termin
wykonania wycinki drzew z rowów? Wycinka trwa od czerwca ubiegłego roku, została zatrzymana,
dzisiaj rozmowa z pracownikiem ZDiT zakończyła się negatywnie, bo w dalszym ciągu nie ma
terminu zakończenia wycinki i nie wiadomo, kiedy będą mogły być czyszczone rowy, ulice Frezjowa,
Lawinowa.”
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Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „kwestie niezwiązane z zadaniami z
algorytmu czy konkursu proszę zgłaszać w sprawach różnych.”
p.o. Dyrektora p. Ewelina Wróblewska: „zobowiązuję się do rozeznania sprawy i udzielenia
państwu odpowiedzi.”
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Montwiłła Mireckiego p. Krystyna Trojanowska: „jak wygląda
sprawa z rekultywacją terenu dziedzińca na naszym osiedlu w obrębie ulicy Daniłowskiego 7, Al. Unii
18, 20?”
p.o. Dyrektora p. Ewelina Wróblewska: „nie widzę takiego zadania w swoim zestawieniu, ale
oczywiście sprawdzę.”
Więcej pytań nie zadano.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych p. Anna Szymanowska
Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego Górna p. Żaneta Iwańczyk
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur
Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi: Prace remontowe w żłobku nr 5 przy ul. Świetlanej 11/15,
kwota 10 000 zł.
Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska: Remont ogrodzenia i naprawa schodów wewnętrznych w
żłobku nr 18 przy al.. Harcerzy Zatorowców 4, kwota 35 000 zł.
Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska: Wymiana stolarki otworowej w wiatrołapie w żłobku nr 24
przy ul. Rydzowej 7, kwota 30 000 zł.
Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska: Remont ogrodzenia i naprawa schodów zewnętrznych w
żłobku nr 4 przy ul. Inowrocławskiej 5a, kwota 45 000 zł.
Rada Osiedla Rokicie: Remont ciągów komunikacyjnych przy budynku oraz wymiana stolarki
drzwiowej wewnętrznej w Żłobku nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 w Łodzi, kwota 38 000 zł,
zrealizowano 29 342,88 zł, co stanowi 77% w zakresie ciągów komunikacyjnych zadanie
zrealizowane/ pozostała część zadania - podpisano umowę na realizację, termin wykonania sierpień
2016 r.
Rada Osiedla Rokicie: Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskiej Przychodni "Odrzańska", kwota
52 020 zł, podpisano umowę na dostawę i montaż pieca. Rokicie: Doposażenie Miejskiej Przychodni
"Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi, kwota 17 500 zł, zadanie zrealizowane.
Rada Osiedla Chojny – Dąbrowa: Remont kuchni w żłobku nr 17 przy ul. Siarczanej 11, 20 000zł,
podpisano umowę na realizację -termin wykonania lipiec 2016.
Rada Osiedla Chojny – Dąbrowa: Wymiana stolarki otworowej w wiatrołapie w Żłobku nr 25 przy ul.
Odyńca 35, kwota 20 000 zł, podpisano umowę na realizację - termin wykonania lipiec 2016 r.
Rada Osiedla Chojny: Remont chodników, ogrodzenia i placu zabaw oraz prace remontowe w
budynku żłobka nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17, kwota 185 000 zł, wykonano za 24 818,94 zł (13%),
w zakresie remontu chodników zadanie zostało zrealizowane/ plac zabaw - podpisano umowę z
wykonawcą/prace wewnętrzne - podpisano umowę z wykonawcą .
Rada Osiedla Stare Polesie: Remont pomieszczeń w w żłobku nr 30 w Łodzi przy ul. Łąkowej nr 1,
kwota 45 000 zł, podpisano umowę z wykonawcą.
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Rada Osiedla Karolew-Retkinia Wschód: Remont chodnika przy złobku nr 20 przy ul. Wioślarskiej
29, kwota 25 000, zadanie zrealizowano.
Rada Osiedla Stary Widzew: Remont i wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynku
żłobka publicznego nr 7 przy ul. Szpitalnej 11, kwota 16 000 zł, zadanie zrealizowano.
Rada Osiedla Zarzew: Remont łazienek w żłobku nr 23 przy ul. Tatrzańskiej 27/29, kwota 32 939 zł,
podpisano umowę z wykonawcą.
Rada Osiedla Stary Widzew: Remont ogrodzenia w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki
Zdrowotnej w Łodzi, ul. Niciarniana 41, kwota 20 000 zł zadanie w trakcie procedury wyboru
wykonawcy.
Pytanie.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zarzew Bożena Szmidt: „zgłaszaliśmy do Zespołu Miejskich
Żłobków zadania z algorytmu i jedno było na 2016 rok, remont łazienek, a w tym roku, ponieważ
uległ likwidacji MOW część środków 20 000 zł przenieśliśmy na algorytm do realizacji w żłobkach.
Czy to będzie uwzględnione?”
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków p. Halina Mazur: „uchwała dotarła do nas w maju, jest w
trakcie procedowania, w lipcu na sesji będzie wprowadzone do budżetu. Zdążymy zrobić to w
tym roku.”
Więcej pytań nie zadano.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zastępca Dyrektora MOPS p. Agnieszka Duszkiewicz Nowacka
Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi: Remont ścieżek i oświetlenia na terenie Domu Kombatanta w
DPS w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26, kwota 7 000 zł, zadanie wykonano.
Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi: Montaż platformy przyschodowej OMEGA w DPS Pogodna
Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7, kwota 20 000 zł,
Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi: Zakup i montaż elementów architektury ogrodowej –altany w
DPS Dom Kombatanta w Łodzi ul. Przyrodnicza 24/26, kwota 5 000,00 zł, zadanie zostanie
wykonane.
Rada Osiedla Zarzew: Remont zniszczonych toalet w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS,
kwota 25 000 zł, zadanie wykonano.
Rada Osiedla Górniak: Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej w Domu Dziecka Nr 6 w Łodzi
przy ul. Bednarskiej 15, kwota 15 000 zł, zakończenie nastąpi w lipcu 2016r.
Rada Osiedla Górniak: Modernizacja terenu i siedziby Domu Dziecka Nr 9 w Łodzi przy ul.
Bednarskiej 15a, kwota 70 006 zł, zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia
wrzesień 2016r.
Rada Osiedla Górniak: Zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem Dziennego Pobytu w Łodzi
przy ul. Senatorskiej 4. Kiedy rada osiedla podejmowała uchwałę w dniu 23 czerwca 2015 r. Dom
Dziennego Pobytu funkcjonował pod tym adresem natomiast w grudniu 2015 roku doszło do zmiany
nazwy jednostki, kwota 30 000 zł. Ponieważ wiemy, że możemy wrócić do poprzedniej struktury,
czyli domu dziennego pobytu w Łodzi, o takiej samej formule prawnej, jaka miała miejsce w dniu 23
czerwca 2015 roku, przy założeniu innej nazwy. Rada osiedla musi zmienić uchwałę.
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Rada Osiedla Śródmieście-Wschód: Wyposażenie kuchni w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jaracza
36, kwota 4 000 zł. Termin zakończenia wrzesień 2016 r.
Rada Osiedla Rokicie: Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie sal wychowanków oraz
mechaniczne czyszczenie i zabezpieczenie wykładziny PCV lakierem Dom Dziecka nr 8 ul. Zuchów 4
Łódź, kwota 20 000 zł. Zadanie będzie realizowane podczas wakacji.
Rada Osiedla Katedralna: Malowanie i doposażenie pomieszczeń Domu Dziennego Pobytu przy
al. Kościuszki 29 w Łodzi, kwota 26 500,00 zł. Prowadzone są przygotowania do ogłoszenia
przetargu.
Pytania.
Przewodniczacy Rady Osiedla Górniak p. Andrzej Maciejewski: „otrzymaliśmy informacje od
głównej księgowej, że musimy zmienić uchwałę. Jest to śmieszne, ponieważ zmieniła się nazwa, nie
zmienił się adres, pracownicy się nie zmienili i ludzie, którzy korzystają z tego domu dziennego
pobytu też się nie zmienili. Wiec, jeżeli nie zmienił się adres, nie zmieniło się nic to pytanie czy nie
wystarczyłoby gdyby pani dyrektor wystąpiła do Rady Osiedla Górniak z zapytaniem, czy nadal
jesteśmy przekonani, że jest to nadal jedno i to samo działanie na rzecz mieszkańców?”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „przypuszczam, że ze względów formalno –
prawnych to jest to konieczne, żebyście dokonali korekty, a cała reszta pozostanie bez zmian.”
Zastępca Dyrektora MOPS p. Agnieszka Duszkiewicz Nowacka: „wydaje mi się, że doszło do
jakiegoś nieporozumienia, ale jesteśmy z pewnością w stanie to wyprostować. To jest ta sama
lokalizacja, ci sami mieszkańcy i myślę, że faktycznie jakiś niepotrzebny i nieuzasadniony konflikt
powstał. Natomiast to jest taka sytuacja, że mam nadzieje, że pod koniec lata faktycznie wrócimy do
stanu prawnego jednostki, takiego samego, jaki był w dniu 23 czerwca 2015 roku, natomiast nazwa
będzie nieco inna.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „prosimy o kontakt bezpośredni i myślę, że
jeżeli przeszkodą rzeczywistą, która może zawarczy na tym, że zadanie nie będzie zrealizowane jest
zmiana uchwały, to myślę, że to jest konieczne. Natomiast księgowi też odpowiadają pod kątem karno
– skarbowym, więc musimy zrozumieć to działanie.”
Więcej pytań nie zadano.
Zarząd Dróg i Transportu
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji z uwagi na dużą liczbę zadań poprosił
o przedstawienie tych, których realizacja jest ewentualnie zagrożona.
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Katarzyna Mikołajec
Zadania inwestycyjne ogólna liczba to 35, zadania remontowe to 76.
Wszystkie zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji, trwają przetargi bądź są podpisywane umowy.
Zadania będą realizowane w II połowie roku i na dzień dzisiejszy nie ma zagrożeń co do realizacji
zadań.
Rada osiedla na Andrzejowie wycofała środki z zadanie dot. budowy chodnika dla pieszych na ul.
Taborowej na odcinku od Gajcego do Szancera. Uchwała była podejmowana w ubiegłym roku,
natomiast w II połowie roku zapadła decyzja o remoncie dróg na Andrzejowie, w tym również
9

wykonanie kompleksowego projektu ul. Taborowej w związku, z czym wydatkowanie środków w tym
roku byłoby bezzasadne.
W zadaniach remontowych sytuacja jest podobna mamy podział na drogi powiatowe, gminne, drogi
wewnętrzne, zadań jest 76 na łączna kwotę około 4 900 000 zł. Głównie są to remonty chodników,
remonty nawierzchni, wykonywanie stabilizacji. Realizacja zadań już się zaczyna. Nie ma zagrożeń.
Są 4 zadania inwestycyjne, realizowane w ramach konkursu, na łączną kwotę 1 350 000 zł i to są
zadania głównie polegające na budowie dróg, tj. przebudowa ul. Szarotki, Parafialnej, Mundurowej,
Pańskiej oraz Napoleońskiej. Trwają przetargi, w czerwcu/lipcu nastąpi podpisywanie umów
i w drugiej połowie roku realizacja. Planowane zakończenie wszystkich zadań do 30 listopada.
Radna p. Elżbieta Bartczak: „dlaczego w zestawieniu nie ma wpisanej ul. Tokarzewskiego?”
Zastępca Naczelnika p. Marcin Woźniak: „ to jest w ramach przetargu, który trwa.”
Radna p. Elżbieta Bartczak: „co ze środkami 6 000 zł przeznaczonymi na ul. Wojska Polskiego 68,
to chyba dotyczyło latarni?”
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Katarzyna Mikołajec: „sprawdzę i udzielę
odpowiedzi.”
Radna p. Karolina Kępka: „Rada Osiedla Koziny, uchwałą z 15 lipca 2015 roku, przekazała ponad
43 000 zł na remont chodników wzdłuż Kasprzka i Drewnowskiej, a nie znajduje informacji na ten
temat. Kiedy będzie zawarta umowa i jaki będzie termin realizacji?”
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Katarzyna Mikołajec: „to zadanie będzie już
realizowane teraz, ponieważ mamy podpisane umowy na remonty chodników. Wykonawcy otrzymają
lada moment harmonogramy, jeżeli chodzi o kolejność realizacji zadań. Nie ma tu zagrożenia.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „wniosek Rady Osiedla Radogoszcz, remont
miejsc parkingowych, chodników oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy przychodni
zdrowia przy ul. Nastrojowej, w rubryce stan realizacji ma zapisane: Wydział Zdrowia. Czy nie jest do
końca ustalone, kto ma to zadanie wykonywać?”
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Katarzyna Mikołajec: „mamy chyba różne
zestawienia, sprawdzę ten wniosek i udzielę wyjaśnień.”
Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Mileszki p. Wiesław Szczepaniak: „28 kwietnia pismem
powiadomiła nas pani, że w bieżącym roku, w ramach środków przekazanych z algorytmu będzie
opracowywana dokumentacja oświetlenia ul. Arniki. Podczas gdy uchwałą nr 22/VIII/2015 została
uchylona uchwała, która proponowała te pieniądze, bo otrzymaliśmy informację, że nie można
wykonać oświetlenia na istniejących słupach. I uchwałą nr 22 przekazaliśmy tę kwotę na inny cel.
Więc jest tu pewna niekonsekwencja.”
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Katarzyna Mikołajec: „jeżeli chodzi o
zadania, które są w naszym zestawieniu, to dla Rady Osiedla Mileszki jest wykonanie dokumentacji
technicznej na budowę oświetlenia, ale w ul. Henrykowskiej. Jest to uchwała nr 19/VII/2015 i to
zadanie jest już w trakcie realizacji. Natomiast zadania dot. ul. Arniki ja nie mam.”
Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Mileszki p. Wiesław Szczepaniak: „ale w piśmie z 28
kwietnia, które pani dyrektor podpisała jest sformułowanie, cyt.: w bieżącym roku, w ramach środków
przekazanych z algorytmu rady osiedla opracowane zostaną dokumentacje projektowe: budowa
oświetlenia w ul. Arniki od ul. Henrykowskiej do Kosodrzewiny oraz ul. Henrykowskiej na odcinku
od ul. Pomorskiej do ul. Lawinowej. Uchwała nr 19 obowiązuje. Natomiast podjęta uchwała nr 20
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została uchylona uchwałą nr 22 po uzyskaniu informacji, że nie może być wykonane oświetlenie na
istniejących słupach.”
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Katarzyna Mikołajec: „ponad wszelką
wątpliwość w piśmie jest błąd, chyba rzeczywiście była to kwestia uchylenia tej uchwały w
międzyczasie. Natomiast to jedno zadanie będzie realizowane, czyli budowa oświetlenia w ul.
Henrykowskiej.”
Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Mileszki p. Wiesław Szczepaniak: „od 2007 roku gdzie
algorytmem przekazaliśmy 140 000 zł na wykonanie dokumentacji na chodnik wzdłuż ul.
Malowniczej i oświetlenia, zostało zrealizowane: dokumentacja w 2013 roku na kwotę 30 000 zł
i oświetlenie zostało wykonane w 2014, a otrzymujemy sprzeczne informacje, że nie można wykonać
chodnika bo krawężnik, który byłby przy chodniku powodowałby zastoiny, ochlapywanie
mieszkańców i jeszcze inne. Chcielibyśmy państwu radnym przekazać, jaki jest tok udzielania
odpowiedzi, a na jedno z pism, gdzie zwróciliśmy uwagę, że otrzymaliśmy odpowiedź nie na temat, ja
uzyskałem informację, że rada osiedla pisze paszkwile. I to jest dla nas bulwersujące. Bo oprócz tego,
że nic się nie dzieje w naszym osiedlu to jeszcze w ten sposób są traktowane nasze wystąpienia.
A mieszkańcy tez nas oskarżają, że jesteśmy pasywni i nic nie robimy.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „ja bym prosił o złożenie na piśmie tej
informacji oraz kontakt z Zarządem Dróg, aby dyrektor mógł się do tego odnieść.”
Rada Osiedla Bałuty Doły p. Halina Lex: „jaki odcinek ul. Tokarzewskiego jest zaplanowany do
remontu? Mieszkam tam od 1954 roku i tam remontowane są wszystkie ulice boczne, a ulica główna
jak Marysińska, Franciszkańska pozostają same sobie.”
Radna p. Elżbieta Bartczak: „prawa strona ulicy Marysińskiej została wyremontowana ze środków
rady osiedla, a lewa strona najprawdopodobniej też będzie remontowana, także Marysińska to jest
naprawdę ładna ulica.”
Zastępca Naczelnika w Zarządzie Dróg i Transportu p. Marcin Woźniak: „trudno w tym
momencie określić, jaki będzie zakres remontu ul. Tokarzewskiego, na pewno wzdłuż Miejskiego
Żłobka w kierunku wschodnim. To się dopiero okaże po podpisaniu umowy, po rozstrzygnięciu
przetargu. Rada Osiedla przekazała środki finansowe i w ich ramach zostanie zrealizowany remont
ulicy.”
Przewodnicząca Rady Osiedla Stary Widzew p. Krystyna Wysota: „wszystkie wydziały informują
nas ile dana inwestycja kosztowała, czy zostały pieniądze po przetargu i wtedy podejmujemy uchwałę,
na co pozostałe środki wykorzystać, natomiast ZDiT tego nie robi. Prosi nas na odbiory, natomiast od
zeszłego roku nawet nie możemy uzyskać informacji. Jaka jest możliwość, aby rady osiedla miały
wgląd w te informacje?”
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Katarzyna Mikołajec: „jeśli chodzi o zadania,
które realizujemy, to zadania remontowe wykorzystują środki maksymalnie, dlatego że my robimy
tyle metrów chodnika, na ile wystarcza środków przekazanych przez radę osiedla. Jeżeli chodzi o
zadania inwestycyjne to zdarza się tak, że środki, które są przeznaczone są rzeczywiście większe niż
te, które są potrzebne na realizację i jeżeli tutaj są kwoty, które pozostają to my je zwracamy radzie
osiedla i robimy to przy każdym zadaniu inwestycyjnym. Więc jeżeli nie ma informacji o tym, że
jakieś środki pozostają to znaczy, że zostały przy remontach wykorzystane w 100%. Oczywiście my
tych informacji nie utajniamy, można się do nas zwrócić z pytaniem, jakie kwoty były poniesione na
realizację danego zadania i oczywiście jesteśmy w stanie takich informacji udzielić.”
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Przewodnicząca Rady Osiedla Stary Widzew p. Krystyna Wysota: „to ja bardzo proszę, bo przy
odbiorach gdzie ja byłam i pracownicy z ZDiT mieliśmy dostać na maila informację typu ile, jakie
kwoty zostały wydane, czyli rozliczenie i tego nie dostałam.”
Zastępca Naczelnika w Zarządzie Dróg i Transportu p. Marcin Woźniak: „przy każdym odbiorze
robót remontowych, kiedy pani się podpisuje, to na protokole odbioru jest podana kwota, za jaką
została wykonana dana inwestycja.”
Przewodniczący Rady Osiedla Złotno p. Jacek Kopczyński: „ulica Poniatowskiego była wykonana
kilka lat temu, w ubiegłym roku na spotkaniu w radzie osiedla dyrektor Nita zapoznał się ze stanem
faktycznym po wykonawstwie tej ulicy. Ulica jest rozpaprana, do tej pory wystosowaliśmy kilka pism
do ZDiT o zajęcie stanowiska. W moim przekonaniu wykonawca powinien uporządkować teren,
doprowadzić chodniki do takiego stanu, w jakim to było wcześniej. Został zniszczony chodnik,
ponieważ były składowane na nim krawężniki, kostka i jeździły samochody ciężarowe.”
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Katarzyna Mikołajec: „niestety nie znam tego
tematu. Gwarancja trwa prawdopodobnie 36 miesięcy, robimy przeglądy techniczne. Zwrócę uwagę
na to, o czym pan mówił, jeżeli jest jeszcze gwarancja to pociągniemy do odpowiedzialności
wykonawcę.”
Członek Zarządu Osiedla Złotno p. Jolanta Cała:: „tam jeszcze odbioru nie było, powiedział pan
Nita, że mamy czekać cierpliwie, na pewno nas zaprosi.
Likwidacja delegatur najbardziej odbiła się na drogach lokalnych i wewnętrznych, tych osiedlowych.
Sami widzimy, że ZDiT nie wie, zginął w tych małych drogach, które dla nas są bardzo istotne.
Możemy się dowiedzieć, co dzieje się na trasie WZ natomiast o osiedlowych nie. Proponuję, abyśmy
na kolejnym spotkaniu to sobie omówili, bo to jest temat rzeka.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „rozumiem to jako sugestie do spotkania
z samym Zarządem Dróg.”
Członek Zarządu Osiedla Złotno p. Jolanta Cała: „tak, bo to się tak nie da, że jeden urzędnik ma
obsłużyć wszystkie rady osiedla i nikt nic nie wie. Ja jak mieszkam na Złotnie, to dla mnie
ul. Poniatowskiego jest ważniejsza od trasy WZ.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „w ramach delegatury był pracownik
odpowiedzialny za drogi wewnętrzne i z nim mieliśmy kontakt na bieżąco.”
Członek Zarządu Osiedla Złotno p. Jolanta Cała: „tak, ja byłam kierownikiem referatu
komunalnego na Polesiu i takie dane to ja miałam w pamięci. Czy nie można podzielić na pięciu
pracowników od dróg lokalnych. To jest nie do wytrzymania. Coś się zgłasza do Zarządu Dróg i nie
daj boże się odpuści na pół roku to ZDiT nie wie, o co chodzi, o czym rozmawiamy. Dyrektor Nita
nam obiecał rok temu, że będziemy zaproszeni na odbiór ul. Poniatowskiego i na pewno będzie
naprawiony chodnik. I nic nie słychać do tej pory.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „sugestię, co do spotkania w temacie dróg
przyjmujemy, oczywiście nie przed wakacjami, ale po będziemy chcieli się nad tym pochylić.”
Rada Osiedla Wzniesień Łódzkich p. Krzysztof Strzelecki: „przekazaliśmy środki na budowę
oświetlenia ul. Radomskiego, kiedy możemy spodziewać się realizacji?”
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Katarzyna Mikołajec: „rzeczywiście budowa
oświetlenia ul. Radomskiego od ul. Moskule do posesji Radomskiego nr 6. to jest zadanie, gdzie
odbyło się już otwarcie ofert i trwa ich analiza. Myślę, że do końca czerwca jest szansa na podpisanie
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umowy i w drugiej połowie roku, czyli od lipca wchodzimy w realizacje. Nie ma zagrożenia jeśli
chodzi o realizację tego zadania.”
Rada Osiedla Wzniesień Łódzkich p. Krzysztof Strzelecki: „druga inwestycja, przekazaliśmy
100 000 zł na sygnalizację świetlną na ul. Strykowskiej przy ul. Łodzianka. Jak to wygląda, bo wiem,
że był anulowany przetarg?”
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Katarzyna Mikołajec: „przetarg był
ponowiony i jest wybrany wykonawca. Jesteśmy tuż przed podpisaniem umowy. Myślę, że w lipcu,
sierpniu możemy spodziewać się prac związanych z montażem tej sygnalizacji. Nie ma zagrożenia,
jeśli chodzi o realizację tego zadania.”
Rada Osiedla Wzniesień Łódzkich p. Krzysztof Strzelecki: „za pani pośrednictwem chciałbym
prosić dyrektora Nitę o kolejne spotkanie w sprawie ul. Strykowskiej. W lutym mieliśmy spotkanie i
pan dyrektor obiecał rozpatrzeć uwagi wniesione do koncepcji. Kolejne spotkanie jest bardzo
potrzebne.”
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Katarzyna Mikołajec: „zaproponuję żeby takie
spotkanie się odbyło, jeżeli nie przy udziale dyrektora to na pewno są pracownicy, którzy te uwagi
zebrali i z tego, co wiem, chyba większość z nich została uwzględniona. Faktycznie pisma,
odpowiedzi do poszczególnych wnioskujących o zmianę poszły, natomiast myślę, że ten efekt prac
finalnych możemy zaprezentować. Mam nadzieję, że nie będzie kolejnych wniosków, bo uwagi, które
można było nanieść zostały naniesione.”
Przewodnicząca Rady Osiedla Andrzejów p. Teresa Bąk: „my też z algorytmu przekazaliśmy
pieniądze na oświetlenie ul. Gwarnej i chyba trzy lampy na ul. Taborowej. Czy już coś wiadomo na
temat inwestycji?”
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Katarzyna Mikołajec: „jeżeli chodzi
o Andrzejów to mamy utwardzenie w asfalcie ul. Gliszczyńskiego, został już wybrany wykonawca,
a termin wykonania do połowy sierpnia 2016 r. Oświetlenie ul. Taborowej i Szelburg – Zarembiny też
wykonawca został wybrany i jesteśmy w trakcie podpisywania umowy i możemy się spodziewać
wykonania tego zadania. Budowa oświetlenia w ul. Gwarnej, tu odbyło się otwarcie ofert w związku
z tym jesteśmy przed podpisaniem umów, też od lipca, najdalej sierpnia możemy się spodziewać
realizacji zadania.”
Wydział Gospodarki Komunalnej
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska
Zadania inwestycyjne ogólna liczba to 21, z czego 5 zostało zakończonych. Zadania remontowe to 8
i także 5 jest zakończonych. Łączna kwota wydatkowana na realizacje zadań inwestycyjnych to jest
ponad 880 000 zł, natomiast na zadania remontowe ponad 600 000 zł.
Pozostałe zadania są w trakcie realizacji i na dzień dzisiejszy Wydział nie zgłasza żadnych zagrożeń
związanych z ich realizacją.
Pytania.
Członek Zarządu Osiedla Bałuty – Doły p. Zofia Jasińska: „czy remont ciągu pieszo jezdnego
ul. Marysińskiej 104, 104d, który był zgłaszany do naprawy w 2013 roku, jest umieszczony w planie
pracy Wydziału na rok 2016?”
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: „to nie
jest w ramach zadań inwestycyjnych, o których jest dzisiaj mowa. Natomiast z posiadanych informacji
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wiem, że w tym roku zostanie zaprojektowana dokumentacja związana z remontem tej drogi.
W przyszłym roku dopiero nastąpiłaby realizacja.”
Radna p. Elżbieta Bartczak: „w dniu wczorajszym rozmawiałam z dyr. Jasińska i uzyskałam
informację, że już jest projekt przygotowany, a realizacja będzie w przyszłym roku. Ale
ul. Marysińska 104d będzie dołączona do tego całego projektu, bo to miało być zupełnie z innych
środków. Tam chodziło tylko o chodnik 50 metrowy.”
Członek Zarządu Osiedla Bałuty – Doły p. Zofia Jasińska: „nie chodzi o chodnik 50 metrowy,
tylko o uliczkę dojazdową, do której przylega 9 bloków mieszkalnych.”
Radna p. Elżbieta Bartczak: „to jest to, o czym powiedziała pani dyrektor. W tym roku został
przygotowany projekt i to będzie dopiero zrealizowane w przyszłym roku. Tu chodzi o ten cały
kompleks łącznie z drogą dojazdową.”
Rada Osiedla Złotno: „chciałam zapytać o Majerowskie Błota, to było z rezerwy, czy pamiętaliście
o tym?
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: „na
podstawie ekspertyzy, którą mamy w zakresie odtworzenia tych Majerowskich Błot zlecamy
wykonanie planu prac konserwatorskich na terenie tego użytku.”
Przewodnicząca Rady Osiedla Rokicie p. Barbara Tomaszewska: „rada osiedla w roku 2014
podjęła uchwałę na temat zagospodarowania placu rekreacyjno – sportowego Zwrotnikowa 2.
Powinno być to zakończone w roku 2015. Mamy rok 2016 zadanie jest niezakończone. Prowadziliśmy
dosyć dużą korespondencję na ten temat, odpowiedzi otrzymywaliśmy raczej wymijające.
Kontaktowaliśmy się dosyć często z panem, który nazywa się Wojech, no niestety nie udało się
porozumieć z tym panem w żaden sposób. Naszym zdaniem to zadanie jest niezakończone. Zakończyć
się powinno w roku 2015.”
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: „jeśli
chodzi o to zadanie, to ja mam informacje, że oddział, który realizuje państwa uchwałę wystąpił do
Straży Miejskiej o możliwość włączenia wybudowanego monitoringu do sieci miasta.”
Przewodnicząca Rady Osiedla Rokicie p. Barbara Tomaszewska: „my o tym wiemy, takie pismo
otrzymaliśmy. Jednak nie chodzi o monitoring, a o oświetlenie całego placu.”
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: „nie mam
w tym momencie żadnych informacji na ten temat.”
Przewodnicząca Rady Osiedla Rokicie p. Barbara Tomaszewska: „wydział odpowiadał, że rok
temu wystąpiły jakieś problemy z przyłączem i na tym zakończono. Wydaje mi się, że to chyba
Wydział powinien informować, że są problemy. Natomiast my jeździmy i oglądamy ten teren i on do
dnia dzisiejszego jest nieoświetlony. Wydaje mi się, że dwa lata to jest wystarczający czas żeby
porozumieć się z energetyką, zrobić jakąś umowę przyłącza.”
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska:
„przepraszam, ale nie odpowiadam osobiście za realizację tego zadania. Zobowiązuję się, że w dniu
jutrzejszym otrzyma pani pełną informację.”
Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich p. Krzysztof Strzelecki: „w 2013
roku zajęliśmy II miejsce w konkursie organizowanym przez Prezydenta Miasta na budowę placu
zabaw i miejsca spotkań przy ul. Moskule. Czy są jakieś informacje, kiedy to zostanie zrealizowane?”
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p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska: „wiem, że
zadanie jest nadal realizowane, ale osobiście go nie nadzoruję.”
Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich p. Krzysztof Strzelecki: „ja będę
w Zarządzie Dróg to się dowiem.”
Radna p. Karolina Kępka: „to pytanie jest bardziej natury generalnej bo dotyczy większości rad
osiedli, ale powiem na przykładzie: rada osiedla Złotno podejmuje uchwałę w październiku, chodzi
o doposażenie placu zabaw przy Cygance i mam informację, że 16 maja zawarto umowę na
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Czyli mija pół roku, a takie wydawałoby się
proste zadanie na kwotę 30 000 zł nie jest realizowane. Można było na początku roku już się tym zająć
i wiosną te nowe sprzęty już by stanęły na tym placu zabaw. Wydaje mi się, że w większości rad
osiedli tak to wygląda, że place zabaw są wyposażane późną jesienią, kiedy już jest zimno, listopad
i tak naprawdę cały rok ucieka. Czy nie można tych prac rozpoczynać na początku roku?”
Wydział Gospodarki Komunalnej p. Agnieszka Dura: „jeśli chodzi o zadania związane z
doposażeniem placów zabaw są to zadania inwestycyjne dwuetapowe, wiążące się z opracowaniem
dokumentacji projektowej i następnie wykonaniem robót budowlanych. Wyglądają one w ten sposób,
że w I etapie ustalamy dokładnie z radą osiedla zakres projektu budowlanego i następnie
przeprowadzane jest postępowanie przetargowe w wyniku, którego zawarta jest umowa na
postępowanie. Umowy na projekty są bardzo często przeprowadzane przez Wydział Zamówień
Publicznych UMŁ, w związku z czym zdarza się, że procedura jest trochę dłuższa niż w sytuacji gdy
mamy do czynienia z prowadzeniem postępowań poza ustawą prawo zamówień publicznych i wtedy
mamy możliwość wcześniejszego, szybszego zawierania umów.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „a czy te ustalenia z radami osiedli mogą być
w tym roku, w którym są podejmowane uchwały? Bo myślę, że rozpoczynają się dopiero w roku
realizacji, a to nie są jakieś ruchy finansowe tylko pewne ustalenia, o które państwo byście byli
bogatsi na początku tego roku, w którym się realizuje zadanie, no i szybciej rozpocząć procedurę.”
Wydział Gospodarki Komunalnej p. Agnieszka Dura: „to znaczy, z reguły jest tak, że pod koniec
roku, bądź w styczniu przygotowywany jest plan zamówień publicznych i kiedy on jest już
zaakceptowany przez panią Prezydent, co ma miejsce w styczniu, lutym wówczas my składamy
wnioski do zamówień publicznych, bo wtedy mamy informację czy możemy sami przeprowadzać
postępowania, bądź przez Wydział Zamówień Publicznych. Wtedy dopiero możemy wszczynać
procedurę, po uchwaleniu planu zamówień publicznych.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „mi chodzi o takie ustalenia, np. przy
doposażeniu placu zabaw, jakie konkretnie zabawki, jakie zjeżdżalnie, huśtawki, żeby przyspieszyć.
Bo ja mam wrażenie, że część tych inwestycji nie jest chybiona, bo będzie służyła później, ale jeżeli
plac zabaw nie służy latem, bo dopiero jesienią są dokładane zabawki lub obsypywane piaskiem
podłoże, to szkoda tego czasu. Bo środki te same musimy wydać, a służyłoby to już dzieciom przez
ten okres letni.”
Wydział Gospodarki Komunalnej p. Agnieszka Dura: „zgadzam się, że ustalenia z radami osiedli
mogą być prowadzone w roku poprzedzającym, czyli w okresie zimowym.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „dokładnie o to chodzi.”
Rada Osiedla Widzew Wschód p. Marek Jabłoński: „u nas na osiedlu w jednym przedszkolu
zainstalowano ślizgawkę, która jest bardzo niebezpieczna. Nie wiem czy ona miała jakakolwiek
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homologację, prawdopodobnie w ogóle sprawa nie została dopilnowana przez Urząd. Przedszkole
chce się pozbyć tej ślizgawki i co ma zrobić?”
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Ożegalska:
„zjeżdżalnia została zamontowana na terenie przedszkola i to nie Wydział Gospodarki Komunalnej
był realizatorem zadania.”
Podinspektor w Wydziale Edukacji p. Paweł Więcior: „jeśli chodzi o zjeżdżalnię to skontaktuję się
z dyrektorem przedszkola i zobaczymy jak prowadziła ten remont placu zabaw i będziemy
w kontakcie.”
Wydział Edukacji
Podinspektor w Wydziale Edukacji p. Paweł Więcior
W tym roku na dzień sporządzenia zestawienia środków było 6 924 052 zł, to są zadania remontowe,
inwestycyjne, w tym jedno zadanie inwestycyjne z konkursu. Wydatkowano 1 269 375,61 zł.
Największe jest zadanie inwestycyjne algorytm plus konkurs: budowa boiska wielofunkcyjnego Rada
Osiedla Marysin – Rogi. Jutro nastąpi podpisanie umowy na roboty budowlane. Na dzień dzisiejszy
zagrożeń nie ma w realizacji zadań. Wydział jest w stałym kontakcie z radami osiedli i Biurem ds.
Partycypacji Społecznej. Najwięcej remontów w placówkach oświatowych będzie w okresie wakacji.
Pytania.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zarzew p. Bożena Szmidt: „chciałam zgłosić, że w najbliższych
dniach będzie podjęta uchwała o zmianie przeznaczenia środków. W ubiegłym roku w siedzibie miała
być wykonana wymiana stolarki okiennej. W związku z pracami termomodrnizacyjnymi w placówce
wymiana okien nastąpi w ramach tych prac.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „celem dzisiejszego spotkanie, gdzie z jednej
strony przybyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta, z drugiej przedstawiciele rad
osiedli, było zgłoszenie ewentualnych sytuacji niejasnych, gdzie byłaby obawa o to, czy zadania będą
realizowane. Jesteśmy spokojni po tych informacjach, które usłyszeliśmy od przedstawicieli UMŁ, że
większość zadań będzie realizowana, a tam gdzie są jakieś kłopoty to kontakt będzie i bardzo o ten
bezpośredni kontakt z radami osiedli prosimy. Czasami wystarczy od telefonu, nie musi być pismo.”
Więcej pytań nie zadano i głosów w dyskusji nie zabrano.
Ad pkt 3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Mileszki p. Teresa Badowska: „w ubiegłym roku wygraliśmy
w budżecie obywatelskim budowę boiska wielofunkcyjnego. Chciałam się dowiedzieć, na jakim etapie
jest ta inwestycja, bo dochodzą do nas głosy, że budowa jest zagrożona.”
Podinspektor w Wydziale Edukacji p. Paweł Więcior: „nie jestem odpowiedzialny za ten projekt
inwestycyjny, jutro zobowiążę inspektora, który zajmuje się szkołą w Mileszkach, żeby skontaktował
się z panią i udzielił odpowiedzi.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: poinformował o sprawach dot. bieżących
prac Komisji.
1. Wniosek członka Rady Osiedla Wiskitno o uchylenie uchwały Nr 35/X/2015 Rady Osiedla
Wiskitno z dnia 16 września 2015 r.
Ustalenia: Komisja skierowała zapytanie do Wydziału Prawnego czy rada osiedla ma zdolność
występowania jako podmiot ze skargą na członka osiedla.
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2. Komisja Rewizyjna Rady Osiedla Ruda prosi o uchylenie uchwały nr 73/XXIII/2016 Rady Osiedla
Ruda z dnia 2 lutego 2016 r.
Na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 r. wysłuchano wyjaśnień stron. P.o. Zastępcy Dyrektora Biura
ds. Partycypacji Społecznej p. Hubert Zając poinformował, że sprawa została przekazana do Wydziału
Prawnego z prośbą o wydanie opinii prawnej.
Ustalenia: Biuro nie wystąpiło o opinię prawną. Komisja skieruje zapytanie do Wydziału Prawnego
czy są podstawy do uchylenia przedmiotowej uchwały.
Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich p. Krzysztof Strzelecki: „u nas
też są głosy większości członków rady osiedla postulujące za odwołaniem członka komisji rewizyjnej,
czy dobrze zrozumiałem, że ktoś kwestionuje uchwałę o odwołaniu członka komisji rewizyjnej?”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „tak, dokładnie.”
Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich p. Krzysztof Strzelecki: „ale to
większość decyduje, kto jest w jakiej komisji, kto jest w zarządzie i jakie pełni funkcje. Ktoś został
powołany i może zostać odwołany.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „uważamy, że uchwała jest podjęta zgodnie
z prawem. Tam może było małe niedociągnięcie, bo pojawiło się w uchwale, ze odwołuje się
przewodniczącego komisji rewizyjnej, a odwołuje się członka. Uchwała uzyskała pozytywną opinię
prawną i rada osiedla ma prawo powołać i odwołać. Jest to suwerenna decyzja rady osiedla.”
3. Mieszkańcy Osiedla Modrzew złożyli skargę na przewodniczącego Rady Osiedla Wzniesień
Łódzkich (znak DPr-BRM-II.0005.12.8.2016).
Na posiedzeniu w dniu 16 marca 2016 roku radni zostali poinformowani o piśmie. W dniu 30 marca
2016 roku Komisja skierowała prośbę do Biura ds. Partycypacji Społecznej o przygotowanie
wyjaśnień w sprawie. Do dziś odpowiedź nie została udzielona.
Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich p. Krzysztof Strzelecki:
poinformował, że pismo przyszło do pana Piestrzeniewicza na adres domowy. Krótko powiedział, o co
chodziło w sprawie.
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: poprosił, aby wyjaśnienia zostały skierowane
na piśmie do Biura ds. Partycypacji Społecznej.
P.o. Zastępcy Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Hubert Zając: „potwierdzam słowa
pana przewodniczącego, ale jest tutaj niuans. Opinia prawna jest informacja publiczną, z reguły są
publikowane. Natomiast Biuro Prawne we wniosku zawiera w końcowej jego części zastrzeżenie,
żeby nie rozpowszechniać, zwrócić na to uwagę. Ponieważ kwestie zgłosiła rada osiedla, ale w sensie
formalnym Biuro wystąpiło o opinię prawną, dlatego moja uwaga polegała na tym, żeby unikać
sytuacji takich, gdzie w momencie konfliktów, mówiąc kolokwialnie, ktoś biega po osiedlu z opinią
prawną, bądź ją gdzieś tam sam wywiesza i zmienia jej rozumienie. To była tylko ta kwestia.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „rozumiem, że wyjaśnienia będą zawarte
w piśmie do Komisji.”
Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich p. Krzysztof Strzelecki:
„szczegółowo wyjaśnimy w piśmie bo też mnie to zbulwersowało, te podpisy bez podpisów, były
wypisane osoby a nie podpisane.”
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4. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla Ruda prosi o sprawdzenie prawidłowości
działań organizatorów pikniku rodzinnego „Rodzina razem” (znak DPr-BRM-II.0005.12.15.2016).
Ustalenia: Komisja skieruje prośbę do Biura ds. Partycypacji Społecznej o przygotowanie wyjaśnień
w sprawie.
Kierownik w Biurze ds. Partycypacji Społecznej p. Justyna Zubiel – Kwiatkowska: „3 czerwca
wpłynęło do Biura pismo z Rady Osiedla Ruda z prośbą o wyjaśnienia dot. pikniku. Sytuacja
przedstawia się następująco, w najbliższą niedzielę 19 czerwca będzie zorganizowany piknik rodzinny
„Rodzina Razem”, zaplanowany przez Radę Osiedla Ruda. W związku z tym, że z przepisów ustawy
prawo zamówień publicznych i z naszego regulaminu urzędowego wynika obowiązek łączenia
zamówień tożsamych, połączyliśmy wszystkie imprezy, które rady osiedla organizowały na
przestrzeni maja i czerwca i powstało z tego jedno duże zamówienie, którego wartość przekroczyła
60 000 zł. W związku z tym, postępowanie o udzielenie tego zamówienia prowadził Wydział
Zamówień Publicznych. W wyniku tego postępowania został wyłoniony wykonawca i jest to
Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, którzy za cenę 14 900 zł są umową zobowiązani do
przeprowadzenia tej imprezy. Po przeprowadzeniu tej imprezy, zgodnie z umową Stowarzyszenie
wystawi fakturę i do tej faktury członkowie rady osiedla będą mieli wgląd. Biuro tego postępowania
nie prowadziło, prowadził to Wydział Zamówień Publicznych i wszystkie dokumenty związane z tym
postępowaniem znajdują się w Wydziale. U nas takich dokumentów nie ma. Są one również
opublikowane na stronie BIP, jest tutaj prośba o przedstawienie faktur cząstkowych, kosztorysów. To
jest impreza zorganizowana w formie imprezy pod klucz, czyli wykonawca Stowarzyszenie zgodnie z
załącznikiem do umowy, w której jest bardzo szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zobowiązany
jest do wykonania wszystkich zawartych w nim postanowień. Po wykonaniu i przedstawieniu
wszystkich dokumentów rada osiedla będzie miała do tego wgląd. Nadmienię, że na przeprowadzenie
tej imprezy rada uchwałą przeznaczyła 15 000 zł, koszt imprezy z umowy to 14 900 zł.”
Radna p. Elżbieta Bartczak: „Rada Osiedla Bałuty Doły organizowała imprezę, przeszło to przez
Wydział Zamówień Publicznych, był to catering i do chwili obecnej jeszcze nie dotarła faktura, która
powinna być podpisana przez skarbnika. Cóż się stało?”
Kierownik w Biurze ds. Partycypacji Społecznej p. Justyna Zubiel – Kwiatkowska: „sprawdzę to,
natomiast tego postępowania nie prowadził Wydział zamówień Publicznych, bo to była kwota poniżej
10 000 i to postępowanie my przeprowadziliśmy, jako Biuro, czyli my wyłoniliśmy wykonawcę tej
imprezy. Ja się zorientuję i jutro dam odpowiedź, dlaczego nie ma faktury.”
Radna p. Elżbieta Bartczak: „ten catering był karygodny, okazało się, że firma, która zobowiązała
się go dla rady przeprowadzić zakupiła wszystkie produkty w sklepie Grot, a podgrzała i dowiozła.”
P.o. Zastępcy Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Hubert Zając: „będziemy
z państwem rozmawiać na temat jakości tych imprez i ten rok jest kluczowy. Wszyscy musimy się
dostosować do wymogów rynku. Ja bym przeszedł do kolejnej kwestii z tym związanej, jakie
problemy są do rozwiązania w tym roku. Nawiązując do tej kwestii mamy opracowaną wstępna
procedurę rozszerzającą planowanie zadań bieżących w tym imprez, jesteśmy po pierwszym spotkaniu
z Wydziałem Budżetu. Sprowadza się to do takiego zachowania rady osiedla, gdzie będzie nowy druk
BT. Ja mówię o wstępnych uzgodnieniach. Jutro i w czwartek mamy z Wydziałem Budżetu kolejne
spotkanie, dlatego że przed planowaniem zadań na przyszły rok musi wejść to w życie. Musimy z
państwem odbyć spotkania w agendach Biura i z przedstawicielami Wydziału Zamówień Publicznych
żebyśmy tych kwestii prawnych z tej ustawy nie wyjaśniali my, tylko oni. Teraz sytuacja polega na
tym, że rada będzie planować, wpisywać do projektu planu zadanie w postaci imprezy bądź ilości
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imprez, będzie wpisywać realizatora, czyli sama bądź podmiot gminny i maksymalna kwotę i
oczywiście termin realizacji. Wskazany będzie w procedurze uprzedni kontakt z Biurem, dlatego że
pracownik Biura musi rozeznać rynek, wyszacować i uzgodnić z państwem kwotę w planie
finansowym. Trzeba będzie wziąć pod uwagę również to, że o ile impreza będzie odległa w czasie, to
szacunek powinien być nieco większy. I teraz tak, mamy plan finansowy zatwierdzony. Zatwierdzony
plan zamówień publicznych i działania podejmuje na podstawie państwa uchwały i planu zamówień
publicznych nie rada tylko zarząd, dlatego że u nas nastąpiła utrata równowagi funkcji tych dwóch
organów. Zbyt dużo działań podejmuje rada, a schematyczne, proste zadania zarząd. Od tego jest
zarząd, który będzie w ramach planu finansowego i tej kwoty podejmował uchwałę już szczegółową w
sprawie wydatkowania, dlatego że są odpowiednie terminy w przepisach prawa zamówień
publicznych. Jeżeli chodzi o imprezy to jest na trzy miesiące przed wydarzeniem. Wtedy powtarzamy
całą sytuację z szacunku rzeczywistego rynku i sprawa jest zaplanowana. Zastrzeżenia były takie, że
nie istniało planowanie, bo planowanie tych imprez nie istniało. Ono w sensie potocznym istniało w
pamięci państwa, ale nie w tej formie, jaka jest wymagana. W związku z tym były problemy i zakupy
pod firmę. Rozeznanie rynku jest właściwe i nie trzeba się jego bać, to są minimum trzy firmy, ale
mogą być cztery i pięć. Zarząd będzie miał prawo wskazać ten podmiot sprawdzony. Były dwa czy
trzy przypadki z TPD i sytuacja była taka, gdzie kwoty podane przez firmy inne były rażąco wyższe i
wygrało TPD. Tylko musimy mieć w dokumentach zachowanie zasady rynkowej i równości
podmiotów rynkowych.
Druga kwestia to jest kwestia skarbników, która będzie rozwiązana, a jest w gestii Biura Zarządzania
Kadrami, z końcem września znikną umowy i zatrudnienie skarbników na 1/10 etatu. Mamy
przygotowane nowelizacje statutów, która przekażemy Komisji i państwu do zaopiniowania, z
wariantem takim: skarbnik istnieje, ale ma trzy proste zadania w ramach pracy nad projektem planu
finansowego albo znosimy skarbnika, ponieważ on jest zbędny. Nowelizacja będzie zawierała jeszcze
cały szereg innych kwestii, z których część jest państwu znana.
Czwarty, dość duży problem, to są diety. Mamy przygotowany projekt, omówimy go z komisją
i radami osiedli, trzeba zmienić zasady przyznawania diet po wykonywanej pracy. Zrobiliśmy analizę
i przegląd uchwał, uchwały mają defekty. Będziemy rozmawiać z Biurem Prawnym, że tu nie chodzi
tylko o podstawę prawną, ale jest przypadek uchwały gdzie regulacja dotycząca kwestii takiej, jak: na
jaki czas, jest w tytule, a tytuł nie jest normą. Natomiast w paragrafie 1 nie wiemy, na jaki okres jest
przyznawana dieta. Dieta powinna być przyznawana imiennie i jest przyznawana funkcyjnie na okres
roku, a w jednym bądź dwóch przypadkach na okres czterech lat. To jest z wyprzedzeniem. Będziemy
prosić państwa również o harmonogramy prac i o potwierdzanie tej pracy, czyli kserokopie albo wzór
innej uchwały gdzie wykazana jest praca. Dieta nie musi być przezwana wszystkim, równo, co
miesiąc, a jeszcze są takie przypadki, za które my odpowiadamy finansowo, mianowicie pan zmarł,
dietę otrzymał, informacja do nas przyszła z opóźnieniem. Pieniądze na diety nie przepadają, można
przyznać jednej, trzem osobom i do 10% i więcej. Ja mówię już o nowej wersji uchwały, tylko trzeba
udokumentować pracę. W §1 imię, nazwisko, kwota, a drugą częścią nierozłączną jest uzasadnienie.
Powtarzamy nazwisko i przykład wykonanej pracy. Może być to za miesiąc, za dwa, za trzy, za cztery,
ponieważ pieniądze są w dyspozycji rady osiedla, jej budżetu, pieniądze są wypłacane za te cztery
miesiące. Natomiast my nie mamy dokumentacji pracy i to jest nie do przyjęcia w przypadku kontroli
finansowej.”
Radna p. Elżbieta Bartczak: „bardzo dziękujemy za obszerną wypowiedź, czyli rady osiedli mogą
rozumieć w ten sposób, że jeżeli będą organizować imprezę to mogą wskazać konkretny podmiot, ale
musi być rozeznanie rynku, czyli trzy dodatkowe podmioty.”
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P.o. Zastępcy Dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej p. Hubert Zając: „jeśli chodzi o udział
w Komisji przetargowej, to jest się jakby stroną ograniczoną, czyli świadkiem. Chodzi o nie straszenie
oferenta, dlatego że jedno zachowanie było takie, gdzie oferent zrezygnował ze względu na sytuację
rysującego się konfliktu. My musieliśmy użyć swoich kontaktów żeby namówić oferenta jednak do
realizacji. Ten, co zrezygnował, nie wrócił, ale było TPD, w drugiej kolejności i zrobiło. Jak impreza
była zorganizowana? Część kosztów i udział wzięło na siebie Biuro, chodzi o dostęp do źródła energii
i energię, łącznie z wizytacją miejsca gdzie, co, jak rozstawić i obecnością na samej imprezie. Tu
publicznie podziękuję drugiej Rady Osiedla Chojny Dąbrowa, gdzie Przewodniczacy Zarządu
dostarczył swoje namioty i pani Przewodniczącej Rady Osiedla Wiskitno, która dostarczyła stoły,
ławy, także impreza się odbyła.”
5. Komisja Rewizyjna Rady Osiedla Chojny prosi o interwencję w sprawie dotyczącej wniosku:
„Doposażenia Uczniowskiego Klubu Sportowego 109-Łódź w bandy do uni-hokeja” z algorytmu 2016
złożonego przez Prezesa UKS 109-Łódź (znak DPr-BRM-II.0005.12.16.2016).
Ustalenia: Komisja skieruje prośbę do Biura ds. Partycypacji Społecznej o przygotowanie wyjaśnień
w sprawie.
6. Pani Agnieszka Pruchniak złożyła wezwanie do wykonania czynności z zakresu złożonych
wniosków do Biura ds. Partycypacji Społecznej dot. dostępu do informacji publicznej (znak DPrBRM-II.0005.12.17.2016).
Ustalenia: Biuro ds. Partycypacji Społecznej przekaże do wiadomości Komisji odpowiedź, jaka
została udzielona pani Pruchniak.
7. Rada Osiedla Mileszki złożyła pismo, w którym przypomina o ustaleniach przyjętych na
wyjazdowym posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 r. w siedzibie Rady.
Ustalenia: Aby odnieść się do tych ustaleń, Komisja spotka się z Radą Osiedla Mileszki na
posiedzeniu, po wakacjach.
8. Przewodniczacy przypomniał o inicjatywie spotkań z przedstawicielami osiedli, na których odbywa
się dyskusja na temat przyszłości jednostek pomocniczych w Łodzi. Spotkania odbywają się w każdy
drugi czwartek miesiąca. Najbliższe spotkanie po wakacjach, 8 września o godz. 17:00.
9. Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich p. Krzysztof Strzelecki: „jeżeli
na trzech członków Komisji rewizyjnej dwóch podpisuje sprawozdanie z prac zarządu za ubiegły rok,
a trzeci nie to ma to jakieś znaczenie dla działalności? A sprawozdanie zostało przyjęte w formie
uchwały, większością głosów członków rady osiedla.”
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji: „jeżeli podpisują się dwie osoby na trzy to
jest to większość Komisji.”
10. Przewodnicząca Zarządu Osiedla Mileszki p. Teresa Badowska: „odnoście złożonego wczoraj
pisma, my w nim pisaliśmy, że zawiera załączniki. Czy mamy te załączniki, przygotowane dla
każdego członka Komisji, przekazać na dziennik?”
Ustalenia: Załączniki zostaną dołączone do pisma głównego i przekazane członkom Komisji.

Więcej spraw nie zgłoszono.
Radny p. Tomasz Głowacki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu
i zamknął obrady.
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