DPr-BRM-II.0012.8.15.3.2016
Protokół nr 19/III/2016
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,
które odbyło się w dniu 30 marca 2016 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.
I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji

- 10 radnych,

obecnych

- 10 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 18/III/2016 z dnia 7 marca 2016 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 99/2016.
3. 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. Zapytał o uwagi do dziennego porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz wobec braku uwag uznał, że
porządek został przyjęty w drodze aklamacji. Następnie pan przewodniczący przystąpił do
jego realizacji porządku obrad.
Ad. 1) Przyjęcie protokołu nr 18/III/2016 z dnia 7 marca 2016 r.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zapytał o uwagi do protokołu
nr 18/III/2016 z dnia 7 marca 2016 r.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie komisji
przyjęcie protokołu nr 18/III/2016 z dnia 7 marca 2016 r.

Komisja w głosowaniu 5 głosami „za” – jednomyślnie przyjęła protokół nr 18/III/2016 z dnia
7 marca 2016 r.
Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 99/2016.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do bieżącego
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Budżetu.
Zastępca dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała: zreferowała załączony do
niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 99/2016 (załącznik nr 3).
Pytania.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: gdzie jest drugie 7 000 000 zł.
Zastępca dyrektora Wydziału Budżetu p. Anna Czekała: w trakcie przygotowywania jest
autopoprawka i jeśli zostanie podpisana przez panią prezydent, to będzie dziś procedowana na
sesji Rady.
Radny p. Marcin Zalewski: zapytał o zmiany w projekcie dotyczące zabezpieczenia
kąpielisk. Czy już państwo pracujecie nad tym, aby nie powtórzyła się historia z ubiegłego
roku, gdzie taki problem z ratownikami się pojawił?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: panie radny chcę
sprostować. W roku ubiegłym nie mieliśmy problemu z ratownikami. Sytuacja była od
początku opanowana i to nie był problem z ratownikami, a z tym, że celowe działanie WOPRu doprowadziło do tego, że musieliśmy we własnym zakresie zapewnić obsługę ratowników.
Na początku kwietnia rozpoczynamy proces przetargów na ratowników. Robimy to miesiąc
wcześniej niż w zeszłym roku, aby mieć miesiąc więcej swobody oraz więcej czasu na
zapobiegnięcie ewentualnym problemom. Nie sądzę, aby w tym roku były medialne – tak
naprawdę – problemy z ratownikami.
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: przeniesienie tego zadania z Wydziału
Sportu do MOSiR-u ma na celu skupienie spraw z tego zakresu (zapewnienie bezpieczeństwa
osób kąpiących się i pływających) w jednej jednostce organizacyjnej.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: aktualnie WOPR
chroni basen na Wodnym Raju. Współpraca, jak na razie, układa się poprawnie. Aczkolwiek
mając w pamięci to, co działo się w zeszłym roku, mamy przygotowany Plan B.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: jak wygląda kwestia ochrony basenu Wodny Raj?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: jeśli chodzi o ochronę
Wodnego Raju i basenu Promienistych, od początku tego roku zmieniliśmy firmę, która
zabezpiecza ochronę. Będzie również poprawiony monitoring na basenie Promienistych. Jeśli
chodzi o Wodny Raj będziemy stawiać drugie ogrodzenie. Tutaj również będzie montowany
monitoring.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: wiem z własnego doświadczenia, że pobyt na basenie
Wodny Raj nie jest bezpieczny.
Radny p. Marcin Chruścik: kiedy zakończy się inwestycja związana z monitoringiem tych
obiektów.

2

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: przed sezonem.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod pozytywne
zaopiniowanie przez komisję projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 99/2016.
Komisja w głosowaniu 10 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 99/2016.
Ad. 3) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Wobec braku spraw tym punkcie porządku obrad przewodniczący komisji radny
p. Jarosław Tumiłowicz zakończył posiedzenie.

Komisja przyjęła protokół:
Jarosław Tumiłowicz
przewodniczący Komisji
Protokół sporządziła:
Monika Olejniczak
sekretarz Komisji
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