Protokół nr 7/IV/2015
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,
które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2015 r.
w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.
I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji

- 11 radnych,

obecnych

- 11 radnych,

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. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014
– druk nr 90/2015 w zakresie: Wydziału Sportu, Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Biura ds. Inwestycji, Zarządu Dróg i Transportu, Wydziału Edukacji,
Zarządu Zieleni Miejskiej.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2014 r.-31.12.2014 r.
– druk nr 91/2015.
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 zaproponował, aby w punkcie 3
komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu
współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, za rok 2014.” – druk nr 107/2015.
Komisja w głosowaniu 6 głosami „za” – jednomyślnie przyjęła dzienny porządek obrad
w brzmieniu:
1. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014
– druk nr 90/2015 w zakresie: Wydziału Sportu, Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Biura ds. Inwestycji, Zarządu Dróg i Transportu, Wydziału Edukacji,
Zarządu Zieleni Miejskiej.

2. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2014 r.-31.12.2014 r.
– druk nr 91/2015.
3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta
Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, za rok 2014.” – druk nr 107/2015.
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz przystąpił do realizacji porządku.
Ad. 1) Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – druk
nr 90/2015 w zakresie: Wydziału Sportu, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Biura ds. Inwestycji, Zarządu Dróg i Transportu, Wydziału Edukacji, Zarządu
Zieleni Miejskiej.
Zarządu Dróg i Transportu
Zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Remontów w Zarządzie Dróg i Transportu
p. Katarzyna Mikołajec: w zakresie budowy dróg rowerowych budżet uchwalony na rok
2014 była to kwota 18 mln zł, budżet po zmianach to 19 mln 200 tys. Wykonanie w roku
ubiegłym to 19 mln 77 tys. 742 zł. Zadania zrealizowane w ramach wydatków majątkowych
to: budowa odcinków dróg rowerowych w ulicach: al. Rydza – Śmigłego (3, 6 km), wzdłuż
ul. Zgierskiej (2,5km), wzdłuż ul. Żeromskiego i al. Politechniki (5, 5 km), ul. Drewnowska
oraz al. Unii Lubelskiej (1, 2 km łącznie), wzdłuż ul. Aleksandrowskiej i ul Traktowej –
realizacja przy okazji remontu ul. Rojnej (1, 5 km łącznie), wzdłuż ul. Krzywickiego
(0, 6 km), wzdłuż ul. Zagajnikowej i ul. Spornej – realizacja przy okazji remontu ul. Rojnej
(1, 8km), wzdłuż ul. Inflanckiej (ponad 2 km) – nie jest to wyszczególnione w wydatkach
majątkowych, ponieważ było to ujęte w inwestycjach.
Zrealizowaliśmy również kilka przejazdów. Było to domknięcie wcześniej realizowanych
inwestycji.
Pytania.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz jakie kształtuje się wykonanie
procentowe?
Zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Remontów w Zarządzie Dróg i Transportu
p. Katarzyna Mikołajec: 99,4%.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: wśród nakładów część jest na budowę infrastruktury. Ile
w zeszłym roku udało się zamówić i odebrać projektów dla nowych dróg rowerowych?
Zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Remontów w Zarządzie Dróg i Transportu
p. Katarzyna Mikołajec: wszystkie wydatki, które ponieśliśmy w 2014 r. były na budowę
dróg rowerowych. Dokumentacja była aktualizowana. W tym roku mamy zlecone
dokumentacje; mamy projekt fragmentu ulicy rowerowej w ul. Rzgowskiej.
Radny p. Łukasz Rzepecki: na jakim etapie jest budowa drogi rowerowej wzdłuż
ul. Rzgowskiej?
Zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Remontów w Zarządzie Dróg i Transportu
p. Katarzyna Mikołajec: ogłosiliśmy przetarg, który będzie rozstrzygany w maju. Przetarg
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podzielony jest na dwie części. Jedna, to budowa drogi rowerowej w ul. Rzgowskiej – dwa
odcinki, na które mieliśmy projekt i jeden, brakujący odcinek w systemie zaprojektuj
i wybuduj z terminem realizacji 2015 – 2016. Budowa rozpoczyna się w tym roku. Kończona
będzie w I połowie przyszłego roku.
Radny p. Łukasz Rzepecki: na jakim etapie jest budowa drogi rowerowej wzdłuż
ul. Broniewskiego i ul. Paderewskiego?
Zastępca dyrektora ds. Inwestycji i Remontów w Zarządzie Dróg i Transportu
p. Katarzyna Mikołajec: w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno na ten rok
nie planowaliśmy, ponieważ wszystkie środki na rok 2015 (budżet ok. 5 mln zł) pochłonie
droga rowerowa w ul. Rzgowskiej, która kosztuje wg naszych szacunków nieco ponad
4 mln zł. Poza tym mamy planowane przejścia przez skrzyżowania.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: pragnę zwrócić uwagę, że w tym roku budżet mamy
znacząco ograniczony, a być może w wydatkach, które planowaliśmy na Rower Publiczny
będziemy mieli luz w wysokości 3 mln 500 tys. zł. Pewnie będzie wiadomo niedługo po tym
jak się zakończy kolejny proces odwołań i wtedy, jako komisja, powinniśmy wrócić
do dyskusji na temat tego, czy budżetu na rok bieżący nie zwiększymy, bo jak Pani dyrektor
powiedziała, z realizowanych w tym roku inwestycji w zasadzie wszystko konsumuje nam
ulica Rzgowska.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji
zaopiniowanie Sprawozdania z budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – druk nr 90/2015
w zakresie Zarządu Dróg i Transportu.
Komisja w głosowaniu 6 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z budżetu miasta Łodzi za rok
2014 – druk nr 90/2015 w zakresie Zarządu Dróg i Transportu.
Wydział Sportu
Kierownik w Wydziale Sportu p. Teresa Bukowska: wydatki bieżące Wydział Sportu
zrealizował w 99%.
W dziale Administracja publiczna, gdzie umieszczone było zadanie Promocja
jednostek samorządu terytorialnego była to Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej
i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014, wykonanie
100%.
W dziale Ochrona zdrowia, gdzie realizujemy programy profilaktyczne, czyli Miejski
Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejski Program Przeciwdziałania
Narkomanii. Wydatki zostały wykonane w 99,7%.
Zadania w zakresie działu Kultura fizyczna i sportu osiągnęliśmy wykonanie 99,9%.
Pozostała działalność Wydziału Sportu to wykonanie na poziomie 52%.
Wykonanie wydziału w zakresie wydatków majątkowych wynosi 89,3%. Wydział
realizował dwa zadania: Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Sportu
przy ul. Północnej 77,9% i zadanie Sportowe Smulsko boisko wielofunkcyjne 93,1%.
Niewykonanie w wydatkach majątkowych powstało w wyniku oszczędności
poprzetargowych. Zadania są zrealizowane w 100%.
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Pytania.
Rady p. Marcin Zalewski: dlaczego zadanie związane z rekultywacją zbiorników
rekreacyjnych w Arturówku wykonane jest tylko w 50%?
Kierownik w Wydziale Sportu p. Teresa Bukowska: jest to zadanie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji
zaopiniowanie Sprawozdania z budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – druk nr 90/2015
w zakresie Wydziału Sportu.
Komisja w głosowaniu 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 4 głosach
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z budżetu miasta Łodzi za rok
2014 – druk nr 90/2015 w zakresie Wydziału Sportu.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: jeśli chodzi
o wydatki bieżące MOSiR, plan na rok 2014 zakładał 15 mln 888 tys. 702 zł, wykonanie jest
na poziomie 15 mln 734 tys. zł. Jest to 98%. Wydatki majątkowe – plan zakładał realizację
15 zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 12 mln 507 tys. 500 zł. Został zrealizowany na
poziomie 74% na kwotę 8 mln 393 tys. zł. W zadaniach kończonych w roku 2015 (zadania
niewygasające) została przeniesiona kwota 1 mln 156 tys. 881 zł.
Na niewykonanie składają się kwoty związane z modernizacją obiektu przy
ul. Sobolowej – blisko 2 mln zł i obiektu hali wielofunkcyjnej przy ul. Skorupki.
Pytania.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: z czego wynikają wydatki
niewygasające?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: wynikają
przede wszystkim z tego, że są to np. zbiorniki wodne, które były odmulane po zakończeniu
sezonu letniego. Dotyczą także dokumentacji projektowej stadionu „Orła”. Pojawiły się
trudności związane z uzyskaniem dokumentów potrzebnych do tego, aby można było złożyć
wniosek o pozwolenie na budowę.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: jaki jest planowany termin
otwarcia basenu przy ul. Sobolowej?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: do tej pory
projektant nie wywiązał się z umowy i nie jest przedłożona kompletna dokumentacja
związana z częścią modernizacyjną. Nie mogę powiedzieć, że w najbliższym czasie ogłosimy
przetarg. Dopóki projektant nie dostarczy nam kompletnej dokumentacji, nie jestem w stanie
przewidzieć jaki to jest termin.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy ten projektant ma szanse
otrzymać jakiekolwiek pieniądze z MOSiR-u?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: w tym
względzie rozstrzygające jest prawo zamówień publicznych i kary są współmierne do tego jak
długo trwa opóźnienie. Kary są zapisane w umowie. Na dzień dzisiejszy spóźnienie wynosi
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blisko 2 miesiące. Jest jeszcze pewna kwota, która pozostaje do zapłacenia. Nie możemy nie
zapłacić za wykonaną pracę. Zgodnie z umową musimy naliczać kary umowne.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: jaką kwotę za 2 miesiące
możemy potrącić projektantowi?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: jest to zawsze
liczone od wartości zamówienia. Zamówienie jest wartości ok. 90 tys. zł. Jest to 0,01% za
dzień opóźnienia.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: ten pan projektuje ten sam basen
w tym samym miejscu, żadnych zadaszeń, dodatkowych brodzików, ślizgawek, zjeżdżalni,
wodospadów itd. On nie projektuje tego, co było pokazane na wizualizacji przed wyborami,
tak?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: to też
projektuje, ale jak gdyby nowe elementy nie stanowią problemu w dokumentacji.
My spotkaliśmy się z tym, że brak jest dokumentacji archiwalnej i projektant musiał na nowo
przeprojektowywać wszystkie instalacje podziemne w momencie, kiedy rozpoczęły się
rozbiórki i ujawniło się, że jest kilka kabli, w tym jeden pod napięciem, który został zerwany
przez koparkę. Ten kabel akurat zasilał halę Anilany i w tym wypadku udało się łatwo dojść,
gdzie ma początek i koniec. Są natomiast takie kable, które nie są pod napięciem i nie
wiadomo dlaczego tam leżą. Są dwie rury. Jedna o wielkości 150 mm, druga 42 mm,
w których jest woda i nikt nie potrafi wskazać, gdzie są zasuwy, które pozwoliłyby te rury
zamknąć. Są to kłopoty, które pojawiają się w trakcie starego basenu. Projektant także nie
oszacował wielkości betonu, który jest do skucia i dlatego najwięcej trudności polega na
przeprojektowaniu tego, co odkrywa basen.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: tam prace się toczą?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: tak, są
prowadzone prace związane z wyburzeniami. Wyburzenia są prowadzone oddzielnym
pozwoleniem na budowę, oddzielnymi dokumentami i te prace będą ukończone w terminie.
Tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć prace budowlane oprócz tego, że nie
będziemy mieli pozwolenia na budowę, bo nie mamy dzisiaj pełnej dokumentacji.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy uważa Pan dyrektor, że jest
szansa na to, że ten projektant jeszcze innych wielu rzeczy nie oszacował i pieniędzy na
budowę basenu nie wystarczy?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: trudno jest mi
w tym momencie powiedzieć, ponieważ kosztorysy nie są jeszcze w tym momencie złożone.
Ja nie potrafię powiedzieć jak będzie to wyglądać z kosztorysami. W kosztorysie prace
rozbiórkowe były szacowane na 700 tys. zł. Wykonawca złożył ofertę za 300 tys. zł.
Kosztorys nie jest przesądzający. Nie potrafię dziś powiedzieć, co w kosztorysach będzie,
ponieważ niedoszacowanie 15 cm betonu do skucia na kilkuset metrach kwadratowych
zaważy na kosztorysie. W chwili, kiedy będziemy mieli kompletną dokumentację, będę mógł
się wypowiedzieć, czy ta kwota wystarczy, czy nie.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy wiadomo jakie są plany co do
losów hali przy ul. Skorupki?
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: nie potrafię
na to pytanie odpowiedzieć w tym momencie. Ja przedstawiam argumenty i wyliczenia, które
sugerują, że warto jest wyremontować tę halę. Mam nadzieję, że spotkam się z uznaniem.
Są to decyzje strategiczne i nie potrafię odpowiedzieć, czy uda się znaleźć pieniądze na
remont hali.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: jaka kwota byłaby potrzeba na
remont tej hali, aby mogły odbywać się tam imprezy masowe?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: abyśmy
mogli zgodnie z przepisami organizować imprezy masowe, kwota potrzebna na remont
oscyluje w granicach 7 mln zł. Kompleksowy remont hali razem z parkingiem, z kuluarami
i wszystkimi pomieszczeniami, które są w hali zamyka się kwotą 24 mln zł.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy jest już projekt?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: tak, był
zamawiany w zeszłym roku i był odebrany w listopadzie. Projekt jest zrobiony na
przebudowę kompleksową, ale zawiera kilka modułów. Jednym z nich jest przebudowa tylko
i wyłącznie samej widowni wraz z instalacjami przeciwpożarowymi, które są konieczne dla
zrealizowania wymagań jakie stawia ustawa o organizacji imprez masowych.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: w zakresie informacji
przedstawionych przez Pana dyrektora chcę zwrócić uwagę na fakt, że na przełomie
XX i XXI wieku ten projekt był ujęty w ministerialnym programie inwestycyjnym i te braki
dokumentacyjne, o których Pan dzisiaj mówi wtedy nie miały miejsca. Czy natknął się Pan
kiedykolwiek na tę dokumentację, która była składana w Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu,
a więc w momencie, kiedy jeszcze Ministerstwa Sportu i Turystyki nie było. Wtedy nie
mielibyśmy problemów z brakiem dokumentacji, która uniemożliwia wykonanie tego zadania
przez wykonawcę, którego tak tajemniczo dzisiaj nazywamy, a może warto byłoby wskazać
kto jest dłużnikiem, a nie projektantem i wykonawcą, tylko dłużnikiem miasta, bo z racji
niedotrzymanych terminów, to bardzo bym prosił, aby do protokołu to przedsiębiorstwo
zostało zanotowane.
Pewnym niepokojem napawa sprawa, bo mamy do czynienia z inwestycją, która – za
przeproszeniem – wlecze się ponad 15 lat i pływalni nie można zrealizować w tak długim
czasie. Czy widzi Pan dyrektor jakieś szanse na przyśpieszenie tej inwestycji i zakończenie
jej, bo stutysięczny Widzew na taką odkrytą pływalnię czeka, a lato niebawem.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: jeśli chodzi
o projektanta to jest nim Władysław Banaś. Nie ma oficjalnych archiwach dokumentacji,
która pozwoliłaby rozwiązać te problemy. Nigdzie ani w ZWiK-u, ani w dokumentacji, którą
posiada UMŁ nie ma naniesionych rur i uzbrojenia podziemnego. W tym momencie dopiero
następuje odkrywanie i inwentaryzowanie problemów wraz z pracami rozbiórkowymi.
Pozwolenie na prace rozbiórkowe było w oparciu o posiadaną dokumentację i my w tym
momencie natrafiamy na to uzbrojenie. W żadnym archiwum ani w ZWiK-u, ani w zakładzie
energetycznym, ani w przedsiębiorstwie telefonicznym, ponieważ tam też była kolizja
z infrastrukturą podziemną, nie znaleźliśmy takiej dokumentacji. Jeśli chodzi o prace Pana
Banasia to jest też tak, to szacujemy, że do końca maja na pewno będzie już skompletowana
i zinwentaryzowana pełna dokumentacja, która pozwoli dalej prowadzić inwestycje. Ja jestem
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przekonany, że w oparciu o to jesteśmy w stanie zakończyć tę inwestycję w ciągu roku i co do
tego nie mam wątpliwości. Myślę, że po 15 latach będzie inwestycja zakończona. Ja
widziałem wizualizację i dokumenty, które były przygotowane przez ŁSTW i Pana prezesa
Kujawę, ale tamta dokumentacja zakładała remont, który my szacujemy na ponad 20 mln zł,
bo zakładała przesuwny, automatyczny dach w bardzo atrakcyjnej technologii z poliwęglanu.
Myślę, że 20 mln zł nie pozyskamy na remont tego obiektu więc tamta dokumentacja była
mocno przeszacowana.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji
zaopiniowanie Sprawozdania z budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – druk nr 90/2015
w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Komisja w głosowaniu 5 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” i braku głosów
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z budżetu miasta Łodzi za rok
2014 – druk nr 90/2015 w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wydział Edukacji
Zastępca dyrektora Wydziału Edukacji p . Dorota Gryta: strona 199, budżet uchwalony
to kwota 1 mln 788 tys. 864 zł, budżet po zmianach 1 mln 669 tys. 164 zł, wykonanie
1 mln 583 tys. 310 zł. W całości wykonanie 94, 9%. Jest to wykonanie liczone i z gminy,
i z powiatu. W powiecie mieliśmy oszczędności na energii elektrycznej i to spowodowało,
że w globalnym liczeniu wykonanie budżetu jest właśnie takie. Jeśli chodzi o wydatki bieżące
z utrzymaniem boisk „Orlik”, o bieżące remonty, mamy wykonanie na poziomie 99,8%
i 97,2%.
Pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Dyskusja.
Głosów w dyskusji nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji
zaopiniowanie Sprawozdania z budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – druk nr 90/2015
w zakresie Wydziału Edukacji.
Komisja w głosowaniu 5 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 4 głosach
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z budżetu miasta Łodzi za rok
2014 – druk nr 90/2015 w zakresie Wydziału Edukacji.
Zarząd Zieleni Miejskiej
Zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska: w ramach działań
ZZM dotyczących merytorycznych zainteresowań komisji znajduje się realizacja zadań
inwestycyjnych polegających na budowie siłowni. W roku ubiegłym wszystkie te zadania
zostały zrealizowane rzeczowo. Jeśli chodzi o poszczególne zadania są to: II etap budowy
siłowni na świeżym powietrzu w Parku im. Adama Mickiewicza, gdzie dostawiono kolejnych
pięć urządzeń do ćwiczeń siłowych, rewitalizacja boiska przy ul. Pszczelej i Jaskółczej
(w ramach algorytmu rady osiedla) wymieniono murawę na boisku, otoczono
i uporządkowano teren, zagospodarowanie części nieruchomości położonej przy
ul. Łososiowej 21 (w ramach konkursu prezydenta dla rad osiedli) zamontowano sześć
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urządzeń siłowych na terenie ogrodzonym, zamontowano oświetlenie, rewitalizacja Parku
Podolskiego na osiedlach Zarzew i Dąbrowa, budowa placu zabaw, dodatkowe nasadzenia
i ławki. W ramach tego zadania dostawiono dwa urządzenia do siłowni już istniejącej oraz
utworzono nową siłownię, gdzie znajduje się sześć podwójnych urządzeń do ćwiczeń na
nawierzchni poliuretanowej. Kolejne zadanie to wykonanie nawierzchni poliuretanowej do
gier zespołowych koszykówki, piłki ręcznej i nożnej na istniejącym boisku w Parku
im. Adama Mickiewicza.
W ramach budżetu obywatelskiego w ramach rewitalizacji Parku im. Stefana Żeromskiego
utworzono siłownię, gdzie znajduje się osiem urządzeń, ustawiono osiem stolików do gry
w szachy i dwa stoły do ping – ponga.
Pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Dyskusja.
Głosów w dyskusji nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji
zaopiniowanie Sprawozdania z budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – druk nr 90/2015
w zakresie Zarządu Zieleni Miejskiej.
Komisja w głosowaniu 5 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym
się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z budżetu miasta Łodzi za rok 2014 –
druk nr 90/2015 w zakresie Zarządu Zieleni Miejskiej.
Biuro ds. Inwestycji
P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: w dziale Kultura fizyczna
wydatki plan po zmianach 33 mln 322 tys. 69 zł, wykonanie 333 mln 322 tys.67 zł.
Wykonanie 100%.
Są to zadania:
1. Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia
Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap II
„Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”; plan po zmianach 32 mln 322 tys.
69 zł, wykonanie 32 mln 322 tys. 67 zł. Wykonanie 100%.
2. Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138; plan po zmianach 1 mln zł, wykonanie
1 mln zł, czyli 100%.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji
zaopiniowanie Sprawozdania z budżetu miasta Łodzi za rok 2014 – druk nr 90/2015
w zakresie Biura ds. Inwestycji.
Komisja w głosowaniu 7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z budżetu miasta Łodzi za rok
2014 – druk nr 90/2015 w zakresie Biura ds. Inwestycji.
Ad. 2) Informacja o stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2014 r.-31.12.2014 r.
– druk nr 91/2015.
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do bieżącego
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Księgowości.
Dyrektor Wydziału Księgowości p. Zdzisława Bajor: Informacja o stanie mienia
komunalnego była omawiana już na wielu komisjach. Z racji tego, że sprawy w zakresie
sportu dotyczą tylko niektórych tematów, które są realizowane przez poszczególne jednostki,
wobec tego chciałam powiedzieć, że wszystkie zmiany, które zachodzą w stanie majątku na
skutek decyzji o wydatkach inwestycyjnych oczywiście zwiększają majątek miasta. Rzeczy,
które dotyczą likwidacji, wyburzeń i zmniejszają majątek miasta również są ujmowane
w ewidencji księgowej poszczególnych jednostek. To co nie jest w poszczególnych
jednostkach jest oczywiście w grupie zadań, które prowadzą wydziały UMŁ, czyli
w ewidencji Wydziału Księgowości, która obejmuje UMŁ.
Pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Dyskusja.
Głosów w dyskusji nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz uznał, że komisja zapoznała się
z Informacją o stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2014 r.-31.12.2014 r. –
druk nr 91/2015
Ad. 3) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta
Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, za rok 2014.” – druk nr 107/2015.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do bieżącego
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Biura ds. Partycypacji Społecznej.
Kierownik w Biurze ds. Partycypacji Społecznej p. Artur Skórzak: omówił Sprawozdanie
w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji. Sprawozdanie opisane w druku
nr 107/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Dyskusja.
Głosów w dyskusji nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz uznał, że komisja zapoznała się ze
Sprawozdaniem Prezydenta Miasta Łodzi z realizacji „Programu współpracy Miasta Łodzi
z organizacjami
pozarządowymi
oraz
podmiotami,
o
których
mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, za rok 2014.” – druk nr 107/2015.
Ad. 4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Radny p. Rafał Reszpondek: proszę, aby Państwo przewodniczący Komisji Sportu
i Rekreacji oraz Komisji Rewitalizacji organizowali posiedzenia Komisji ta, aby nie
odbywały się one w jednym czasie.
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: oczywiście, niemniej jednak
Komisja Sportu i Rekreacji spotyka się zgodnie z harmonogramem posiedzeń komisji, który
funkcjonuje od co najmniej dwóch kadencji.
W tym punkcie porządku innych spraw nie zgłoszono. Wobec tego 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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