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Protokół nr 24/VIII/2016 
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,  

które odbyło się w dniu 29 sierpnia 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 23/VII/2016 z dnia 4 lipca 2016 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 245/2016.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu 
współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na lata 2016-2018”. –  
druk nr 256/2016. 

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 uznał, że komisja przyjęła dzienny 
porządek obrad w drodze aklamacji i przystąpił do jego realizacji.  

Ad. 1) Przyjęcie protokołu nr 23/VII/2016 z dnia 4 lipca 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 23/VII/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. 

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za” – jednomyślnie – przyjęła protokół nr 23/VII/2016 
z dnia 4 lipca 2016 r. 

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 245/2016.  

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

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: zreferowała załączony do 
niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 245/2016. Projekt uchwały 
stanowi załącznik nr 4.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 245/2016. 

Komisja w głosowaniu 7 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 245/2016. 

Radny p. Marcin Zalewski zgłosił uwagę do protokołu, że nie brał udziału w głosowaniu.  

Ad. 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu 
współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016-2018”. – druk nr 256/2016. 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Biura ds. Partycypacji .  

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi p. Łukasz Prykowski ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi: zreferował załączony do niniejszego protokołu projekt 
uchwały opisany w druku nr 256/2016. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  



Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu 
współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na lata 2016-2018” – druk nr 256/2016.  

Komisja w głosowaniu 10 głosami „za” – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016-2018” 
– druk nr 256/2016.  

Ad. 4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poinformował o pismach, które 
w okresie między posiedzeniami wpłynęły do komisji. Są to: 

1. pismo p. ........... ............., które kierowane do wiadomości komisji. Sprawa dotyczy 
toalety na terenie placu zabaw „Karolek”.  

2. pismo Prokuratora Regionalnego w Łodzi również kierowane do wiadomości komisji 
dotyczące uchwał Nr XII/242/15 z dnia 20 maja 2015 r. zmienionej uchwałą Rady 
Nr XXVIII/730/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. Nr XXVIII/729/16 z dnia 20 kwietnia 
2016 zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVIII/729/16 z dnia 
20 kwietnia 2016 r.  

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji p. Jarosław Tumiłowicz: byłem na krótkim 
spotkaniu w hali Społem. Nawierzchnia, o którą wnosiliśmy jako komisja została założona, 
jest już dostępna dla młodzieży. Tylko wypada się cieszyć, że będą mogli w normalnych 
warunkach trenować.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: był w ostatni weekend „Bieg Fabrykanta” 
w Łodzi. Wiem, że miasto jest partnerem tego wydarzenia, że finansujemy w jakiejś części 
chyba ten projekt i mieszkańcy całego kwartału zupełnie nie zostali poinformowani o tym 
biegu. Mieszkańcy byli odcięci od wszystkich ulic, ambulanse podobno stały, nie mogły 
przejechać. Bałagan był przez cały dzień. Chciałabym, aby miasto wystosowało pismo do 
organizatorów dlaczego tak się stało. Tym bardziej, że wielu mieszkańców myślało, że jest to 
bieg organizowany przez miasto. Tutaj wiec organizatorzy zrobili czarny pijar tak naprawdę 
miastu za co zupełnie nie powinniśmy brać odpowiedzialności, nie powinniśmy być z tym 
łączeni jeśli organizatorzy nie potrafili zorganizować biegu. Chciałabym prosić o wyjaśnienie 
tej sprawy. Uważam, ze ten bieg jest wartościowy, wiele osób bierze w nim udział. Ale 
proszę, aby w następnych latach taka sytuacja nie miała miejsca.  

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji p. Jarosław Tumiłowicz: oczywiście 
wyjaśnię tę sprawę. czy może ktoś z państwa z Wydziału Sportu bądź MOSiR może 
wypowiedzieć się w tej sprawie? 

Zastępca dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka: jest to impreza wspierana 
z budżetu Wydziału Sportu. My zwrócimy się do organizatorów. To po ich stronie leży 
kwestia zabezpieczenia imprezy. Zwrócimy się do nich z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy.  



Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: mieszkańcy nie byli zupełnie poinformowani. 
Nie wisiało żadne ogłoszenie, żadna kartka. Nic nie wiedzieli mieszkańcy, że będą zamknięte 
ulice. Dochodziło do scen, które niekoniecznie były komfortowe dla życia ludzi.  

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji p. Jarosław Tumiłowicz: poproszę Panią 
dyrektor, abyście wystąpili państwo na piśmie, żebyśmy mogli wyjść do mieszkańców 
z komunikatem.  

Wobec braku innych 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 

 

 

 
 

 

 
 
 


