
DPr-BRM-II.0012.8.15.6.2017 

Protokół nr 34/IV/2017 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,  
które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2017 r.  

 

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 protokołów: nr 31/III/2017 z dnia 13 marca 2017 r., nr 32/III/2017 z dnia 
27 marca 2017 r. oraz nr 33/IV/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.   

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 99/2017.  

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2016 – druk nr 88/2017 
w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji: Wydział Sportu, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Wydział Edukacji, Zarząd Dróg i Transportu, Zarząd Inwestycji 
Miejskich, Zarząd Zieleni Miejskiej.   

4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. – 
druk nr 89/2017.  

5. 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.  

Komisja w głosowaniu 5 głosami za – jednomyślnie – przyjęła dzienny porządek obrad.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki zawrócił się z prośbą o 
udzielenie głosu w punkcie Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz przystąpił do realizacji dziennego 
porządku obrad.  
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Ad. 1) Przyjęcie protokołów: nr 31/III/2017 z dnia 13 marca 2017 r., nr 32/III/2017 z dnia 
27 marca 2017 r. oraz nr 33/IV/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.   

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał o uwagi do ww. 
protokołów, które zostały wysłane państwu radnym drogą elektroniczną.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie 
poszczególne protokoły: 

• protokół nr 31/III/2017 z dnia 13 marca 2017 r. 

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

• protokół nr 32/III/2017 z dnia 27 marca 2017 r.  

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

• protokół nr 33/IV/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.  

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 99/2017.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił Skarbnika Miast Łodzi.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski: zreferował projekt uchwały opisany 
w druku nr 86/2017 załączony do niniejszego protokołu. Załącznik nr 4. 

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta 
Łodzi na 2017 rok – druk nr 99/2017.  

Komisja w głosowaniu 4 głosami za przy braku głosów przeciw oraz 1 głosie wstrzymującym 
się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w 
budżecie miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 99/2017.  

Ad. 2) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2016 – druk nr 88/2017 
w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji: Wydział Sportu, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Wydział Edukacji, Zarząd Dróg i Transportu, Zarząd Inwestycji 
Miejskich, Zarząd Zieleni Miejskiej.   

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poprosił o zreferowanie 
Sprawozdania w zakresie Wydziału Sportu.  
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Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: budżet Wydziału Sportu (strony 236 – 
241) w zakresie wydatków bieżących wynosił po zmianach 14 milionów 945 tys. 991 zł. 
wykonanie wyniosło 13 milionów 360 tys. 205 zł, tj. 89,4%. Ta różnica bierze się z tego, że 
wypadło z budżetu zadanie pn. Promocja miasta w związku z Mistrzostwami Europy 
Siatkarzy w 2017 r. na które było przewidziane 1 milion 566 tys. zł. PZS wycofał się z 
ustaleń, a także z listu intencyjnego podpisanego przez prezesa w zakresie organizacji w 
Łodzi Mistrzostw Europy Siatkarzy w 2017 r. i stąd ta kwota 1 milion 566 tys. zł. nie została 
wykonana w naszym budżecie. Poza tym niewielkie kwoty: 3000 zł w środkach 
profilaktycznych wynikające z tego, że jedna z organizacji nie podpisała z nami umowy, a 
także podobna sytuacja w zakresie Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. To jest kwota 1100 zł.  

Jeśli chodzi o wydatki majątkowe (strony 394 – 399), to mieliśmy w budżecie zapisaną kwotę 
4 miliony 739 tys. 017 zł. Wykonanie wyniosło 3 miliony 856 tys. 116 zł. To jest 81,4%. 
Rozbieżność wynika przede wszystkim z tego, że nie zostało zrobione zadanie Naprawa muru 
oporowego. Nie zostało ono zrealizowane z uwagi na to, że nie znaleźliśmy wykonawcy.  

Pozostała różnica wynika z oszczędności poprzetargowych.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2016 – druk nr  
88/2017 w zakresie Wydziału Sportu.  

Komisja w głosowaniu 6 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 2 głosach 
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie w zakresie Wydziału Sportu.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poprosił o zreferowanie 
Sprawozdania w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  zapisy dotyczące 
wydatków bieżących MOSiR opisane są na stronach 236 – 241.  

W ubiegłym roku po zmianach MOSiR dysponował kwotą w wysokości 15 milionów 737 tys. 
259 zł. Wykonanie wyniosło 14 milionów 824 tys. 421 zł. To jest 94%. Ta różnica wynikała 
oszczędności, które mieliśmy na przetargach, które rozpisaliśmy.  

Natomiast jeśli chodzi o wydatki, opisane są na stronach 394 – 399. Po zmianach budżet 
wynosił 8 milionów 640 tys. Wykonanie 7 milionów 685 tys. To stanowi 89%. Różnica 
również m.in. wynikała z różnego rodzaju oszczędności, które były poczynione w danym 
roku.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2016 – druk nr 
88/2017 w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Komisja w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 3 głosach 
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie w zakresie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poprosił o zreferowanie 
Sprawozdania w zakresie Wydziału Edukacji.  

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: jeśli chodzi o 
realizację budżetu Wydziału Edukacji za rok 2016, to jest on opisany na stronie 209 – 210. 
Jest to kwota 1 milion 671 zł 993 zł. W zdecydowanej większości są to środki, które były 
przeznaczane na utrzymywanie Orlików i częściowo boisk z budżetu obywatelskiego. Wiąże 
się to przede wszystkim z utrzymywaniem tych obiektów, ale także z płacami osób 
pracujących na boiskach typu Orlik.  

Pytania.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy ta kwota z stosunku do 
poprzedniego roku zwiększyła się, czy jest na tym samym poziomie? 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: w roku 2016 
było niecałe 70 tys. zł więcej w stosunku do roku 2015.   

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: rozumiem, że wraz z upływem 
czasu środki na Orliku będą potrzebne coraz większe? 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: jeśli chodzi o 
boiska i Wydział Edukacji to sytuacja wygląda w tej chwili tak, że w 2016 r. Wydział 
Edukacji administruje 80 boiskami, w tym 39 boisk, to boiska typu Orlik. W tej chwili buduje 
się kolejnych 13 boisk. Pod koniec 2017 r. ta substancja znacząco wzroście i będziemy 
dysponowali prawie setką boisk.  

Pierwsze boiska powstały w 2008 r. W związku z tym od przyszłego roku nie będziemy 
otrzymywać na nie środków z Ministerstwa Sportu. Oczywiście po dziesięcioletniej 
eksploatacji te boiska wymagają dosyć poważnych nakładów.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy robicie państwo analizę stanu 
rzeczy. Jakiej wysokości środki będą potrzebne? 

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: tak, mamy 
wstępną analizę. Jeśli chodzi o środki to ja nie potrafię powiedzieć tak bardzo dokładnie, 
bo to jest nieprzewidywalne. Tym bardziej, że boiska są w trakcie eksploatacji i zawsze może 
się zdarzyć coś. Jest to kwota dość poważna, bo rzędu półtora, dwa może trochę więcej 
milionów. To jest bardzo szacunkowa kwota.  

Radny p. Sylwester Pawłowski wiceprzewodniczący komisji: mam pytanie związane 
z bieżącymi remontami najstarszych boisk Orlik. W gminie zaplanowanych było 100 tys. zł. 
Nie wydatkowano ani złotówki. Pytanie: zabrakło pieniędzy, czy Orliki są w tak dobrym 
stanie, że nie było co remontować? 
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Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: 100 tys. zł, 
którymi dysponował Wydział, one zostały skonsumowane. Co prawda nie w 100%. 
Wydaliśmy 82 tys. 500 zł i zostały skierowane bezpośrednio do placówek. To były właśnie 
bieżące naprawy najstarszych Orlików. Wykorzystaliśmy z tych 100 tys. zł 82 tys. 500 zł.  

Radny p. Sylwester Pawłowski wiceprzewodniczący komisji: to w takim razie rozumiem, 
że jest błąd w wydatkach bieżących.  

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: nie.  

Radny p. Sylwester Pawłowski wiceprzewodniczący komisji: jest zapisane, że 
0 wykonania.  

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Wioletta Nowakowska: 100 000 zł było 
zaplanowane w zadaniu tzw. wydziałowym. W momencie, kiedy tworzymy projekt budżetu 
na przełomie sierpnia i września jeszcze nie wiemy do których placówek skierujemy te 
środki. W trakcie roku budżetowego one są przenoszone bezpośrednio do zadań 
realizowanych przez placówki oświatowe w zakresie gminy i w zakresie powiatu. Przytoczę 
numery zadań: 2194801 dotyczy gminnych placówek, 2197912 dotyczy placówek 
powiatowych.  

W gminie zostało zrealizowane na 62 tys. 046 zł natomiast w powiecie na 20 tys. 448 zł.  

Radny p. Sylwester Pawłowski wiceprzewodniczący komisji: ja w dalszym ciągu z uporem 
maniaka będę się trzymał zapisów. Nie ma żadnej informacji o przesunięciu tych pieniędzy 
natomiast jest informacja o zerowym wykonaniu 100 tys. zł przeznaczonych na ten cel.  

Główny Specjalista w Wydziale Edukacji p. Wioletta Nowakowska: te zadania są również 
na stronie 210, gdzie budżet uchwalony jest 0, później jest plan po zmianach i jest wykonanie. 
Jest ta sama nazwa zadania, różnią się tylko numery zadań.  

Dyskusja.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: mam taką prośbę do pana przewodniczącego, żeby może 
nasza komisja skierowała się do pana przewodniczącego Tomasza Kacprzaka, który jest 
członkiem Zarządu Związku Miast Polskich i tam reprezentuje nasz samorząd, aby w związku 
z informacją otrzymaną od Wydziału Edukacji dotyczącą gruntownej naprawy Orlików, aby 
pan przewodniczący zgłosił ten temat i zainicjował wspólne wystąpienie samorządów. Jeśli 
mówili o Łodzi i środkach w skali półtora do dwóch milionów zł, to pewnie w województwie 
jest to kwota dwu, trzykrotnie większa. Jest to w skali ogólnopolskiej około kilkudziesięciu 
milionów złotych. Szkoda byłoby, aby infrastruktura, która powstała, a w Łodzi jest ona 
szczególnie liczna, po jakimś czasie się degenerowała. My oczywiście utrzymujemy tę 
infrastrukturę w sposób bieżący i trwały, zgodnie z tą umową. Natomiast tutaj jest mowa o 
gruntowych pracach, które po 10 latach myślę, że to jest oczywiste, że są wymagane. Sądzę, 
że powinniśmy wystąpić do pana przewodniczącego z prośbą o zainicjowanie wspólnego 
stanowiska samorządów.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: oczywiście. Pismo w sprawie 
zostanie przygotowane i przekazane.  

Innych głosów w dyskusji nie zgłoszono.  
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2016  
– druk nr 88/2017 w zakresie Wydziału Edukacji. 

Komisja w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 4 głosach 
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie w zakresie Wydziału Edukacji 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poprosił o zreferowanie 
Sprawozdania w zakresie Zarządu Dróg i Transportu. .  

Zarząd Dróg i Transportu p. Aneta Romankiewicz: jeśli chodzi o Sprawozdanie ZDiT 
w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji, jest to zadanie pn. Łódzki Rower Miejski. 
Opis znajduje się ma stronie 260. Budżet uchwalony został na 3 miliony 500 tys. zł, budżet po 
zmianach 4 miliony 500 tys. Wykonanie za rok 2016 kształtowało się na poziomie 
4 milionów 455 tys. 016 zł. Koszty związane z uruchomieniem systemu Łódzki Rower 
Publiczny były związane przede wszystkim z tym oraz wydatki bieżące za zarządzanie 
i eksploatację tego systemu.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2016  
– druk nr 88/2017 w zakresie Zarządu Dróg i Transportu.  

Komisja w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 4 głosach 
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie w zakresie Zarządu Dróg 
i Transportu.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poprosił o zreferowanie 
Sprawozdania w zakresie Zarządu Inwestycji Miejskich.  

Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta: jeśli chodzi o ZIM to 
przedstawię tylko to co zostało wykonane już w ZIM, ponieważ istnieje podział na dwa 
budżety – to co wykonaliśmy do 30 czerwca 2016 r. i od 1 lipca do końca roku.  
Sprawozdanie ZIM obejmuje strony 467 – 470.  

W ZIM wydatki na kulturę fizyczną plan – 74 miliony 506 tys. 252 zł, wykonanie –  
57 milionów 200 tys. 226 zł.  

Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego 
Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap II przebudowa stadionu 
miejskiego przy al. Unii. Plan 7 milionów 369 tys. 420 zł, wykonanie – 4 miliony 228 tys. 
314 zł. Na to składa się przetarg nieograniczony. W 2016 r. wyłoniliśmy wykonawcę hali 
przy al. Unii Lubelskiej i do końca roku 2016 zostały wykonane wszystkie roboty 
przygotowawcze, ziemne i fundamentowe.  

Budowa stadionu przy al. Piłsudskiego – plan 44 miliony 454 tys. 250 zł, wykonanie  
43 miliony 889 tys. 408 zł. W zasadzie do końca roku wykonaliśmy prawie wszystkie roboty 
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budowlane, wyposażenie. Termin umowy to 2 lutego 2017 r. i styczeń, luty tego roku był 
przeznaczony tylko na rozruchy.  

Budowa stadionu żużlowego. Plan 9 milionów 902 tys. 171 zł wykonanie 2 miliony 593 tys. 
671 zł. Została zawarta w marcu 2016 r. umowa z konsorcjum Molewski. We wrześniu 
uzyskano zamienne pozwolenie na budowę obiektu. Do końca 2016 r. zostały wykonane 
roboty przygotowawcze, ziemne i rozpoczęto prace fundamentowe.  

Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego 
Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap 1 Hala widowiskowa. Są to 
wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem stadionu. W 2016 r. plan 1 
milion 784 tys. 411 zł wykonanie – 2 miliony 529 tys. 078 zł. Tutaj w zakresie, kiedy przejął 
to ZIM w 2016 r. wykonany został system ruchomych kratownic do podwieszania elementów 
scenicznych oraz mobilnych wysłon. Została przygotowana dokumentacja przebudowy lóż 
VIP oraz stałych stoisk gastronomicznych. W Biurze ds. Inwestycji wykonywaliśmy drenaż.  

Budowa boisk piłkarskich z zapleczem przy ul. Minerskiej. Plan 4 miliony zł. W ZIM 
wykonano 402 tys. zł. W kwietniu 2016 r. podpisano umowę z firmą Tamek, we wrześniu 
uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie budynku sportowego, w grudniu wykonawca 
przekazał dokumentację projektową dotyczącą projektu wykonawczego dla całej inwestycji.  

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5. Plan 5 milionów 500 tys. zł, 
wykonanie 5 milionów 11 tys. 100 zł.  

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej. Plan 1 milion 500 tys. zł, wykonanie 
1 milion 453 tys. 827 zł.  

Ścieżki rowerowe. Droga dla rowerów wzdłuż ulicy Rzgowskiej. Budżet obywatelski strona 
447. Plan 1 milion 300 tys. wykonanie 1 milion 300 tys.zł.  

Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta, pozycja 436. Plan 7 milionów 273 tys. 
540 zł, wykonanie 6 milionów 804 tys. 956 zł.  

Pytania.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz dlaczego na ul. Minerskiej jest tak 
minimalne wykonanie planu? 

Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta: ponieważ trwały prace 
przygotowawcze, dopiero we wrześniu uzyskano pozwolenie na budowę. Projekty 
wykonawcze były wykonane w grudniu. W tym czasie właściwie były robione wszystkie 
prace projektowe. W tej chwili trwają tam prace. Jest wykorytowane boisko, budynek 
szatniowy jest w tej chwili murowany oraz trwają wszystkie prace ziemne.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz czy jest zagrożenie terminu? 

Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta: wykonawca cały czas 
deklaruje termin tak jak był on zaplanowany. Jest to 20 października 2017.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz czy są zagrożenia terminów 
innych inwestycji? 

Dyrektor Zarz ądu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta: chyba najgorzej jest 
ze stadionem żużlowych. Co tydzień spotykamy się z wykonawcą. Są przygotowywane plany 
naprawcze. Mam nadzieję, że teraz to szybciej ruszy, ponieważ podpory na których opiera się 
dach nie były wylewane na budowie tylko wykonawca zdecydował, że będą bardziej 
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estetyczne jeśli będą wykonywane jako prefabrykat. Są przywożone na budowę i od 
poniedziałku rusza ich montaż. Mam nadzieję, że to trochę przyspieszy prace.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2016 –  
druk nr 88/2017 w zakresie Zarządu Inwestycji Miejskich 

Komisja w głosowaniu 6 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 4 głosach 
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie w zakresie Zarządu Inwestycji 
Miejskich.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poprosił o zreferowanie 
Sprawozdania w zakresie Zarządu Zieleni Miejskiej.  

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak: wydatki bieżące ZZM 
znajdują się na stronach 272 – 278. Są tutaj dwa główne zadania. Budżet po zmianach 
wynosił 30 milionów 901 tys. 159 zł wykonanie – 29 milionów 100 tys. 805 zł. Jednym z 
zadań jest Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska. Według planu po zmianach było to 
48 tys. 308 zł. Wykonanie – 100%. Promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona 
Łódź. Budżet po zmianach 42 tys. 750 zł. Wykonanie 42 tys. 518 zł. Wystąpiły tutaj 
oszczędności poprzetargowe, a zadanie wykonano w 99%.  

Wydatki majątkowe znajdują się na stronach 474 – 483. Dotyczyły one m.in. powiększenia 
terenów rekreacyjnych, budowy placów zabaw, siłowni zewnętrznych, street workout, 
budowy ścieżki dla biegaczy, oświetlenia placu zabaw. Wśród zadań, które były wykonane 
w zeszłym roku znalazł się projekt na zamontowanie urządzeń do fitness na świeżym 
powietrzu w parku Szarych Szeregów. To zadanie wykonano w 100%.  

Oświetlenie placu zabaw na terenie parku Źródła Olchówki. Budowa chodnika oraz siłowni 
zewnętrznej – 100% wykonania.  

Razem dla Radogoszcza. Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz 
Wschód. Było to zadanie w Budżetu obywatelskiego. Zostało one podzielone na 2 lata. 
Kontynuacja tej inwestycji będzie w tym roku. Zakończenie planujemy na czerwiec.  

W tym roku została przypisana kwota w budżecie 1 milion 240 tys. zł.  

Lunapark inaczej. Stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w parku 
na Zdrowiu. Są to środki, które zostały przesunięte na ten rok jako środki niewygasające.  

Na zdrowie – ścieżka dla biegaczy. Remont nawierzchni w parku na Zdrowiu – 96%.  

Workard w parku Poniatowskiego. Zadanie związane z Budżetem obywatelskim – 84%. 
Wykonanie jest mniejsze ze względu na oszczędności poprzetargowe.  

Małpi gaj w parku Podolskim na Zarzewiu – 82%. Wykonanie jest mniejsze ze względu na 
oszczędności poprzetargowe.  

Budowa siłowni oraz dokończenie budowy alei w parku im. generała Zaruskiego – 100%.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  



 9

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie pozytywne 
zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łodzi za rok 2016 – druk nr 
88/2017 w zakresie Zarządu Zieleni Miejskiej.   

Komisja w głosowaniu 6 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 4 głosach 
wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie w zakresie Zarządu Zieleni 
Miejskiej.  

Ad. 4) Informacja o stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. – 
druk nr 89/2017.  

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

Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości p. Zdzisława Bajor: główne kierunki wydatkowania 
środków majątkowych zostały przedstawione przez moich przedmówców. Najważniejsze 
zmiany w ubiegłym roku wynikały ze zmian organizacyjnych. Mianowicie Zarząd Inwestycji 
Miejskich przejął właściwie większość inwestycji, które były robione w różnych jednostkach 
miasta. W związku z tym w poszczególnych tabelach, które znajdują się w informacji są 
przemieszczenia, które przenoszą nakłady inwestycyjne i dalej te nakłady były kontynuowane 
w ZIM. Są to duże inwestycje, o znaczących kwotach. Z uwagi na to, że są to tylko nakłady 
inwestycyjne, nie ma to znaczenia dla majątku, gdyż nakłady inwestycyjne również są 
ujmowane w majątki miasta. Natomiast w tym roku przejdą już jako środki trwałe, czyli 
zmieni się grupa rodzajowa tego majątku. Natomiast sam wydatek już jest w tej informacji – 
jeśli był dokonany w ubiegłym roku.  

Również w Zarządzie Zieleni Miejskiej też nastąpiła duża zmiana. Mianowicie, z części 
majątki jaki dysponował ZZM, została utworzona spółka ZOO. Aportem został wniesiony 
majątek w kwocie ponad 74 miliony zł, a następnie ZZM też wydatkował środki majątkowe, 
głównie na tereny rekreacyjne w parkach – o czym powiedziała pani dyrektor.  

Również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma zmiany w stanie majątku. Zmiany są 
głównie z tytułu przyrostu wydatków majątkowych.  

W Wydziale Sportu są nakłady, które są zaewidencjonowane w UMŁ. One będą 
kontynuowane i później zadania, które powstaną z tego tytułu przejdą do odpowiednich 
jednostek i tam już będą wprowadzone do ewidencji i użytkowane przez te jednostki.  

W Wydziale Edukacji głównie wydatki majątkowe dotyczyły Budżetu obywatelskiego i 
obiektów sportowych.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: dziękuję bardzo. Ponieważ to 
byłą informacja, nie będziemy głosowali w tej sprawie.  
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Ad. 5) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: dotarły do nas dwa pisma. Jedno 
z nich przekazane jest do wiadomości wszystkich członków naszej komisji. Adresatem jest 
prezes Łódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przedmiotem pisma jest 
sprawa dostępu do przystani na Stawach Stefańskiego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się u 
pana dyrektora Rawickiego.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki:  po spotkaniu 
z łódzkim WOPR-em, mimo wcześniejszych zachowań ze strony szefów WOPR-u 
i nienależytego wywiązywania się z obowiązków, postanowiłem dać po raz kolejny  
WOPR-wi możliwość na korzystanie z akwenu na Stawach Stefańskiego. Otrzymali dostęp 
do możliwości wodowania swoich łódek od strony wirowej i w tamtym miejscu będą 
korzystać z akwenu w celu szkolenia narybku ratowniczego, że tak powiem.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: kolejne pismo kierowane jest do 
nas i do Komisji Kultury z prośbą o zorganizowanie wspólnego posiedzenia w sprawie 
obecnej siedziby Muzeum Sportu. Nadawcą pisma jest pan Mieczysław Nowicki prezes 
Regionalnej Rady Olimpijskiej w Łodzi.  

Ustaliłem z przewodniczącym Komisji Kultury, że wspólne posiedzenie komisji 
zorganizujemy w UMŁ w dniu 9 maja we wtorek.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: kolejne pismo kierowane jest z 
Klubu Sportowego Feniks. Dotyczy kompleksu sportowego przy ul. Potokowej 12. Do tej 
pory ten klub wydzierżawiał ten stadion do prowadzenia zajęć. Natomiast klub chciałby 
wydzierżawić ten teren na dłuższy czas i zwraca się do nas o przychylne rozpatrzenie tej 
prośby. To nie my jesteśmy jednostką, która będzie decydowała o wieloletniej dzierżawie. 
Musi zwrócić się do Wydziału Majątku Miasta. Jeśli ten wydział uzna, że taka dzierżawa jest 
możliwa, wtedy wystąpi do Rady Miejskiej o zaakceptowanie projektu uchwały w tej 
sprawie.  

Teraz oddaję głos panu dyrektorowi Erykowi Rawickiemu, który na początku posiedzenia 
prosił o możliwość zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: szanowni państwo, ja 
mam wielką prośbę szczególnie do koła radnych Prawa i Sprawiedliwości. Od września 
ubiegłego roku do dnia dzisiejszego dostaliśmy od państwa prawie 50 interpelacji. 
Ja absolutnie nie śmiem podważać prawa radnych do zadawania interpelacji, natomiast 
ostatnie interpelacje dotyczą spraw, które zupełnie nie są sprawami merytorycznymi.  

Jedna z ostatnich interpelacji, bo dzisiaj ich spłynęło 8 dotyczy sposobu organizowania przeze 
mnie zebrań, odpraw kadry kierowniczej. Szanowni państwo, to czy jest odprawa kadry 
kierowniczej prowadzona w taki czy w inny sposób nie jest to absolutnie nigdzie 
skodyfikowane. W związku z tym ja mam dowolne prawo kto ma będzie w takich 
spotkaniach uczestniczyć i jak one będą przebiegać. Ja bardzo proszę w kontekście tej ilości 
interpelacji, które nota bene są bardzo rozbudowane o ważenie zapytań jeżeli chodzi 
o MOSiR dlatego że ja musiałem oddelegować dwie osoby do odpowiedzi tylko na państwa 
interpelacje. Obawiam się, że jeśli taka ilość będzie do nas dalej spływać ja będę zmuszony 
wystąpić do państwa z prośbą o wspomożenie naszych starań do utworzenia kolejnego 
stanowiska pracy, które będzie związane tylko z udzielaniem odpowiedzi na interpelację.  
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: rozumiem, że to będzie forma 
apelu, ponieważ komisja nie ma przełożenia na to ile interpelacji spływa od radnych. Czy ktoś 
z państwa radnych jeśli chodzi o Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałby zabrać 
głos? Nie widzę.  

Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie przewodniczący komisji radny p. Jarosław 
Tumiłowicz zakończył posiedzenie.  

Komisja przyjęła protokół: 

 

Jarosław Tumiłowicz 

przewodniczący Komisji 

Protokół sporządziła: 

 

Monika Olejniczak 

sekretarz Komisji 
 

 


