Protokół nr 16/XII/2015

posiedzenia Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
I. W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Członkowie Komisji
- stan...........................8
- obecnych................. 8
- nieobecnych............ 0
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu
Zaproszenie stanowi załącznik nr 2 do protokołu

II. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie
wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego - druk nr 327/2015.
2. Przyjęcie protokołu nr 15/XII/2015.
3. Sprawy różne i wniesione.

III. Przebieg posiedzenia
Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji p. Marek Michalik. Porządek obrad,
przyjęto jednomyślnie.
Punkt 1: Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi
w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2015 roku nie wygasają z upływem
roku budżetowego - druk nr 327/2015.
Projekt uchwały omówił Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski. Ogólne wydatki,
które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego wynoszą 21 448 520 zł.
W zainteresowaniu Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska jest Wydział Gospodarki
Komunalnej oraz Zarząd Zieleni Miejskiej. W WGK mamy do czynienia z 3 zadaniami
na łączną kwotę 1 700 991 zł. Ostateczny termin realizacji jest określony na 30 czerwca
2016 roku. Zadania to: Przebudowa sieci wraz z przyłączami na nieruchomości miejskiej przy
ul. Morwowej i ul. Osinowej (255 426 zł), Odwodnienie osiedla Sikawa, Stoki i Dolina Łódki
do rzeki Łódki (1 017 674 zł) oraz Przebudowa przestrzeni miejskiej wokół Domu Kultury
502 przy ul. Gorkiego 16 (427 891 zł). W ZZM mamy do czynienia z 3 tytułami na łączną
kwotę 265 333 zł. Jednak w międzyczasie okazało się, że jedno z zadań (Budowa alejki
i oświetlenia oraz siłowni w Parku Generała Zaruskiego) nie kwalifikuje się ostatecznie
do niewygasów, gdyż wyłoniony w przetargu wykonawca odstąpił od podpisania umowy.
Ostatecznie pozostają w ZZM 2 zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej

na rewaloryzację Parku Poniatowskiego (128 868 zł) oraz Budowa ogrodzenia Parku
Sienkiewicza od strony posesji przy ul. Sienkiewicza 42 (56 285 zł).
Przystąpiono do fazy pytań.
Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik zapytał, dlaczego wycofał się wykonawca.
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej p. Arkadiusz Jaksa poinformował, że wykonawca
odmówił podpisania umowy. Nie argumentował tego faktu. Miał on wykonać siłownię.
Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Małgorzata Moskwa-Wodnicka zapytała, czy w takim
razie zadanie to w ogóle nie będzie realizowane.
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej p. Arkadiusz Jaksa wyjaśnił, że było to zadanie
z algorytmu, dlatego też ZZM będzie wnioskował w przyszłym roku o wprowadzenie
na nowo tego zadania.
Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik zapytał gdzie dokładnie miała powstać
siłownia.
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej p. Arkadiusz Jaksa poinformował, że w Parku
Generała Zaruskiego na Stokach.
Wiceprzewodnicząca Komisji, p. Monika Malinowska-Olszowy zapytała, ile firm złożyło
swoje oferty w przetargu.
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej p. Arkadiusz Jaksa wyjaśnił, że około 20.
Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik zapytał o pozostałe zadania.
Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej p. Arkadiusz Jaksa poinformował, że zadanie
w Parku Sienkiewicza dotyczy wykonania płot z boku Parku. Rozpoczęły się prace, podczas
których okazało się, że fundamenty na których, według założeń, miał być nowy płot,
są zniszczone. Później wyszło na jaw, że płot nie stoi na działce miejskiej, dlatego trzeba było
dokonać uzgodnień z konserwatorem zabytków, przesunąć płot. Efekt jest taki, że zabrakło
czasu na dokończenie inwestycji w 2015 roku.
Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, p. Ewa Jasińska poinformowała, że należy
podpisać umowy z 17 wspólnotami i dopiero wtedy Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie
mógł założyć wodomierze. Jeśli chodzi o Dom Kultury przy ul. Gorkiego, to zadanie zostanie
wykonane w najbliższych miesiącach. Odwodnienie osiedla Sikawa Stoki robione jest
z Zarządem Dróg i Transportu (WGK – deszczówka, ZDiT – nawierzchnia). Przetarg
na dokumentację był powtarzany kilkakrotnie, dlatego wykonanie zadania opóźniło się.
Został wybrany realizator robót i umowa podpisana będzie w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Komisji, p. Marek Michalik poddał pod głosowanie projekt uchwały
opisany w druku nr 3272015, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu:
za przyjęciem głosowało 6 radnych,

przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.

Punkt 2: Przyjęcie protokołu nr 15/XII/2015.
Nie zgłoszono uwag, dlatego przewodniczący Komisji p. Marek Michalik, zwrócił
się o zaakceptowanie dokumentu:
za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych,
przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła:
Katarzyna Rakowska

