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Protokół nr 27/XII/2016 
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,  

które odbyło się w dniu 5 grudnia 2016 r.  
w Urzędzie Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104.   

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 11 radnych, 

obecnych   - 11 radnych, 

nieobecnych   - brak, tj.:  

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 26/XI/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi 
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji: 
Wydział Sportu, MOSiR, Wydział Edukacji, Zarząd Dróg i Transportu, Zarząd 
Inwestycji Miejskich, Wydział ds. Zarządzania Projektami, Zarząd Zieleni Miejskiej.   

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 – druk nr 325/2016 w zakresie j.w.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  
– druk nr 304/2016.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk nr 305/2016.  

6. 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.  
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Uwag nie zgłoszono. Wobec tego przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz 
zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu 5a w brzmieniu: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia 
jednostek budżetowych pod nazwami „Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi” 
i „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod 
nazwą „Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji w Łodzi” – druk nr 318/2016.  

oraz poddał pod głosowanie przyjęcie dziennego porządku obrad.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami za – jednomyślnie – przyjęła dzienny porządek obrad w 
zaproponowanym brzmieniu.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz przystąpił do realizacji dziennego 
porządku obrad.  

Ad. 1) Przyjęcie protokołu nr 26/XI/2016 z dnia 14 listopada 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 przyjęcie 
protokołu nr 26/XI/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami za – jednomyślnie – przyjęła protokół nr 26/XI/2016 z dnia 
14 listopada 2016 r.  

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi 
na 2017 rok – druk nr 324/2016 w zakresie merytorycznych zainteresowań 
Komisji: Wydział Sportu, MOSiR, Wydział Edukacji, Zarząd Dróg i Transportu, 
Zarząd Inwestycji Miejskich, Wydział ds. Zarządzania Projektami, Zarząd Zieleni 
Miejskiej.   

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz powiedział, że zadania Wydziału 
ds. Zarządzania Projektami nie dotyczą spraw komisji.  

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

Wydział Sportu.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: budżet Wydziału Sportu łącznie z 
MOSiR-em wynosi 28 292 315 zł, z czego na MOSiR przypada 15 216 894 zł.  

Jeśli chodzi o promocję jednostek samorządu terytorialnego (sfera administracji publicznej) to 
jest jedno zadanie na kwotę 1 000 000 zł. Promocja miasta w związku z rozgrywkami rundy 
interkontynentalnej Ligi Światowej Siatkarzy. Pozycja ta zapisana jest w WPF na lata 2016 – 
2018. W tym roku mieliśmy ligę światową składającą się z trzech dni meczowych, tzn. grały 
cztery drużyny. Podobny system obowiązywać będzie w przyszłym roku. Liczymy tylko, że 
promocja będzie ze strony Polskiego Związku Siatkówki i rozpocznie się wcześniej w 
związku z tym, że frekwencja będzie większa.  
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Jeśli chodzi o sferę ochrony zdrowia, to tutaj jeśli chodzi o zwalczanie narkomanii mamy 
450 000 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi  990 000 zł. Łącznie 1 440 530 zł.  

W zakresie zadań z kultury fizycznej Wydział Sportu ma do dyspozycji kwotę 10 599 791 zł .  

To jest limit na poziomie roku ubiegłego.  

Jeśli chodzi o organizację imprez sportowo – rekreacyjnych to mamy kwotę 87 025 zł. Do 
tego dochodzi organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych w strefie rewitalizacji. Jest to 
kwota 210 000 zł. Oprócz tego mamy w WPF zapisane 2 pozycje: Marcin Gortat Camp. Po 
raz pierwszy będziemy organizować mecz finałowy, a także rozbudowane będą same 
rozgrywki Marcin Gortat Camp. Mianowicie będzie dla młodzieży niepełnosprawnej 
czterodniowa impreza na którą w WPF zapisane mamy 300 000 zł.  

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży – 134 000 zł. Jest to poziom 
ubiegłoroczny. Stypendia i nagrody prezydenta miasta Łodzi – 600 000 zł. Również poziom 
budżetu tegorocznego. Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez 
kluby – 213 766 zł, wspieranie szkolenia sportowego – 6 750 000 zł. Do tego dochodzi 
jeszcze to samo zadanie, ale w strefie rewitalizacyjnej z kwotą 1 450 000 zł. Łącznie będzie to 
kwota 8 200 000 zł.  

W tej chwili procedujemy uchwałę o wspieraniu szkolenia sportowego na podstawie której 
będziemy wspierać kluby sportowe ligowe, które do tej pory były w działaniu 3. Po 
zakończeniu tej procedury zwrócimy się do pana skarbnika o zwiększenie budżetu w drodze 
autopoprawki o kwotę 3 700 000 zł na wynajem obiektów sportowych, którymi zarządza 
Miejska Arena Kultury i Sportu. Takie dane otrzymaliśmy, że to będzie właśnie taka kwota.  

Jeśli chodzi o pozycję, która jest w WPF – Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny, do tej 
pory był to Pedros Cup, w tym roku będzie nazywał się Orlen Cup, trzeci rok obowiązywania 
naszego porozumienia kwota 450 000 zł.  

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością – 81 000 zł. Jest to 
poziom ubiegłoroczny. Nowym zadaniem jest organizacja zajęć sportowych w grach 
zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo. Wprowadzili śmy to zadanie z uwagi na to, że 
MOSir ma szeroką ofertę zajęć dla seniorów i kobiet aktywnych zawodowo, ale w sportach 
indywidualnych w takich dziedzinach, które wiążą się z pojedynczymi, indywidualnymi 
zajęciami. Natomiast nie ma nigdzie ani podmiotów komercyjnych, ani niekomercyjnych, 
które organizowałyby zajęcia właśnie w grach zespołowych. Wydawało nam się, że tutaj 
trzeba by takie zadanie wprowadzić. To jest kwota 20 000 zł.  

Jeśli chodzi o wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego kwota 34 000 zł. 
Maraton Dbam o Zdrowie 250 000 zł na tym samym poziomie na którym był do tej pory. Jest 
to impreza rozgrywana w strefie rewitalizacyjnej dlatego jest w budżecie z literą R.  

Budżet Wydziału Sportu opisany jest na stronach 267 – 272.  

Pytania.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: wiem, że miasto wygrało. Jest prawomocny wyrok w 
sprawie obiektu przy ul. Świętej Teresy. Mówię o Starcie. Teraz toczy się proces o wydanie 
nieruchomości. Jesteśmy już w takim momencie, że wiemy iż ten obiekt do nas trafi. 
Chciałem zapytać czy w przyszłym roku planujemy prace na zasadzie chociażby 
koncepcyjnej – co dalej z tym obiektem. Jest to duży teren. Są różne pomysły jeśli chodzi o 
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jego zagospodarowanie. Czy planujemy na przyszły rok jakąś formę pracy jeśli chodzi o ten 
teren? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: tak oczywiście. SKS Start zwrócił się 
do nas z prośbą o wieloletnią dzierżawę. W tej chwili jest to u dyrektora Adama 
Komorowskiego. I będziemy się zastanawiać nad dalszymi losami. Jest to sprawa bieżąca, 
ostatnich kilkunastu dni.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: czyli my przewidujemy formułę wieloletniego? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: taka formuła też jest brana pod uwagę. 
Taką intencję ma Start.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: rozumiem, że do dyskusji na ten temat będziemy wracali.  

Radny p. Marcin Zalewski: chcę zapytać o podstawę rozdzielenia środków dotyczących 
obszaru rewitalizacji. Rozumiem, że organizacja imprez na terenie rewitalizacji, to znaczy ze 
nie klub funkcjonuje na terenie rewitalizacji tylko będzie organizował imprezę na terenie 
rewitalizacji. Jaki jest obszar rewitalizacji? Czy ten obszar zostanie objęty pracami 
budowlanymi w przyszłym roku, czy to jest cały obszar wyznaczony do rewitalizacji. 
Wyszczególnienie tego akurat w tym wydziale i w tym zakresie, moim zdaniem, jest nie do 
końca dobre.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: tu chodzi o cały obszar przeznaczony 
do rewitalizacji. Jeśli chodzi o wspieranie szkolenia to będziemy organizować konkurs dla 
klubów, które są, funkcjonują w tym obszarze rewitalizacji. Jeśli chodzi o imprezy to jak pan 
radny powiedział – chodzi o te imprezy, które będą rozgrywane na obszarze rewitalizacji, np. 
Bieg Piotrkowską.  

Radny p. Marcin Zalewski: technicznie więc będą dwa konkursy, albo będzie jeden konkurs 
z którego będą osobne kwalifikacje.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: tak.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: na Campus PŁ przewidujemy 
3 000 000 zł, tak? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: Campus PŁ to jest kwota 3 000 000 zł 
Uzupełnia ona pełną dotacje 12 000 000 zł. I na tym zamykamy naszą dotację.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: ponieważ pojawiły się informacje 
w prasie, że trzeba będzie bardziej wesprzeć Maratom Dbam o Zdrowie, czy bierze pan to w 
ogóle pod uwagę? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: jeśli chodzi o Maraton Dbam o 
Zdrowie, jesteśmy już po rozmowach z przedstawicielami maratonu, po rozmowach z 
przedstawicielami sponsorów i ta kwota pozostaje niezmieniona. Powiedzieliśmy 
organizatorom, że jesteśmy w stanie wspierać nadal maraton na takim samym poziomie jak 
do tej pory, a więc kwotą 250 000 zł. Nic nie wiem o tym, aby miała być to kwota wyższa.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: w prasie pojawiła się mała 
groźba, że być może zostanie przeniesiony do innego miasta.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: nie, nie zostanie przeniesiony. Dyrektor 
pan Michał Drelich złożył jasną deklarację, przedstawiciel Dbam o Zdrowie także, że maraton 
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odbędzie się. 6 grudnia rozpocznie się nabór uczestników. I Maratom będzie nadal się 
odbywał w Łodzi na takich samych zasadach jak do tej pory. W tej chwili trwają rozmowy z 
nowym sponsorem maratonu, ponieważ PZU wycofało się. Decyzja o tym, że maraton będzie, 
że będzie w Łodzi i że będziemy wspierać go kwotą 250 000 zł pozostaje niezmieniona.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: w jakiej wysokości kwotę 
powinien wyasygnować drugi sponsor, aby maraton w Łodzi mógł się odbyć? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: nie wiem. To są rozmowy biznesowe 
pomiędzy dwoma podmiotami Dbam o Zdrowie i sponsorem. Z rozmowy, który była u mnie 
w gabinecie wynikało, że dojdzie do porozumienia i że te dwa pomioty będą wspólnie 
organizować imprezę.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy jest taka możliwość, aby 
miasto było w tej chwili największym sponsorem spośród tych trzech, czyli Dbam o Zdrowie 
i PZU? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: nie wiem jaką kwotę przeznacza na 
maraton Dbam o zdrowie. Miasto przeznacza 250 000 zł.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: panie skarbniku, my 
wnioskowaliśmy do pani prezydent o przeznaczenie środków finansowych w kwocie 370 000 
zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu technicznego obiektu w ŁKJ. Rozumiem, że tego 
nie mamy. Tak? Ale kiedy zwracaliśmy się z tą prośbą, zaznaczaliśmy, że na Łagiewnickiej 
znajdują się też obiekty, z których korzysta straż miejska. Chodziło nam o przeznaczenie 
chociaż 10 000 zł na remont i stajni z których korzystamy, jak i pomieszczeń w których 
przebywają pracownicy Straży Miejskiej. Jeśli państwo wyrazicie zgodę, to ja 
zaproponowałbym, żebyśmy zajęli stanowisko które skierujemy do pani prezydent, aby kwotę 
chociażby 10 000 zł zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie na remont tych pomieszczeń. 
Czy mógłbym poddać pod głosowanie i czy państwo macie jakieś uwagi? 

Radny p. Marcin Zalewski: nie mam uwag do tego co pan przewodniczący zaproponował. 
Chciałbym przypomnieć, że na jednym z wyjazdowych posiedzeń komisji rozmawialiśmy na 
temat boiska przy XXI LO przy ul. Kopernika 2. Wystosowaliśmy jedno stanowisko do pani 
prezydent w tym zakresie. Widać po projekcie budżetu, że to stanowisko nie zostało ujęte. W 
związku z tym jeśli wystosowujemy stanowisko to może dodalibyśmy jeszcze sprawę tego 
boiska.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: ja chciałem każde stanowisko 
głosować oddzielnie.  

Radny p. Marcin Zalewski: rozumiem. Wrócę do tematu za chwilę.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddaję pod głosowanie 
stanowisko komisji w sprawie prośby do pani prezydent o zabezpieczenie w budżecie miasta 
na rok 2014 kwoty 10 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dla strażników Straży 
Miejskiej i stajni w Łódzkim Klubie Jeździeckim. Kto z państwa jest za? 

Komisja w głosowaniu 11 głosami za – jednomyślnie – wyraziła pozytywną opinię w sprawie 
propozycji o zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 2017 kwoty 10 000 zł z 
przeznaczeniem na remont pomieszczeń dla strażników Straży Miejskiej i stajni w Łódzkim 
Klubie Jeździeckim 
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: proszę, aby pan radny Zalewski 
sformułował stanowisko.  

Radny p. Marcin Zalewski: Komisja Sportu i Rekreacji wyraża stanowisko, że zgodnie z 
poprzednimi. Za chwilę ułożę dokładnie, bo chodzi o przekazanie dodatkowych środków na 
remont boiska przy XXI LO na ulicy Kopernika w kwocie, z tego co pamiętam z komisji, to 
około 50 000 zł jest potrzebne.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: kto z państwa jest za przyjęciem 
tego stanowiska? 

Komisja w głosowaniu 11 głosami za – jednomyślnie – wyraziła pozytywną opinię w sprawie 
propozycji o zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 2017 kwoty 50 000 zł z 
przeznaczeniem na remont boiska przy XXI LO na ulicy Kopernika 2.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: ostatnia prośba dotyczy 
zabezpieczenia kwoty 1 200 zł dla Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i Ich 
Rodzin w Łodzi na opłacenie kosztów technicznych warsztatów strzeleckich w Klubie 
Sportowym Społem Łódź. Kto z państwa jest za? 

Komisja w głosowaniu 11 głosami za – jednomyślnie – wyraziła pozytywną opinię w sprawie 
propozycji o zabezpieczenie w budżecie miasta na rok 2017 kwoty 1 200 zł z przeznaczeniem 
na opłacenie kosztów technicznych warsztatów strzeleckich w Klubie Sportowym Społem 
Łódź.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: kieruję pytanie do pana 
dyrektora Marka Kondraciuka? Z czego wynika ponad czterokrotny wzrost środków 
przewidziany na Gortat Camp w roku 2017? W tym roku mieliśmy na ten cel przewidzianych 
i zrealizowanych 70 000 zł.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: wzrost środków wynika z tego, że 
będzie to zupełnie inna impreza niż do tej pory. Do tej pory organizowaliśmy jeden z 
Campów. Były to dwudniowe zajęcia w Hali Parkowa. Tymczasem obecnie Marcin Gortat 
zwrócił się do nas z propozycję zorganizowania Camów w szerszym zakresie. Oprócz 
szerszego dla młodzieży pełnosprawnej będzie również Camp dla młodzieży 
niepełnosprawnej. Widziałem film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Oprócz tego 
będziemy w ramach tej kwoty organizować mecz finałowy pomiędzy drużyną Marcina 
Gortata składającą się z wybitnych postaci polskiego sportu, gwiazd estrady, filmu i teatru 
przeciwko drużynie Wojska Polskiego. Jest to impreza, która na krakowskiej hali skupiła 
komplet widzów w ubiegłym roku i zwykle ma ogromną frekwencję. Z tym będą połączone 
inne działania promocyjne ze strony Marcina Gortata. On jest otwarty we wszelkiego rodzaju 
naszych przedsięwzięciach dla młodzieży, które będą w tym czasie realizowana i w szkołach, 
i w klubach. Łącznie to daje właśnie taką kwotę, z czego kwota 50 000 zł jest przeznaczona 
na wynajęcie hali Atlas Arena. Jest to impreza transmitowana przez telewizję o ogromnym 
zasięgu medialnym.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: ile pan przewidział w 
budżecie na działalność Miejskiego Szkolnego związku Sportowego, który realizuje zadania 
upowszechniania sportu w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Licealiady, Gimnazjady 
przez 365 dni w roku i organizuje te przedsięwzięcia dla młodzieży ze wszystkich poziomów 
nauczania na terenie naszego miasta.  
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Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: jest to kwota na poziomie roku 
ubiegłego. Do tej pory środki te były wystarczające do realizacji tego zadania i w związku z 
tym postanowiliśmy utrzymać je na tym samym poziomie.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: ale na jakim? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: jest to kwota 134 000 zł. Są to tzw. 
Szkolne Mistrzostwa Łodzi. Uczestniczą w nich uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i 
szkół ponadgimnazjalnych.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do propozycji 
budżetowych w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprosił przedstawiciela 
MOSiR.  

Miejski O środek Sportu i Rekreacji.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: przypomnę jakimi 
obiektami MOSiR zarządza. MOSiR opiekuje się halą na Skorupki, lodowiskiem 
Bombonierka oraz lodowiskiem Retkinia, obiektami rekreacyjnymi Arturówek, Stawy Jana, 
Stawy Stefańskiego i Młynek, obiektem sportowym Karpacka (Orlik i hala), pływalnia 
Promienistych, pływalnia Wodny Raj. Do tego dochodzi jeszcze obiekt sportowy przy ul. 
Srebrzyńskiej, 6 Sierpnia, Małachowskiego (hala), Potokowa (boisko), Piłsudskiego 138/140 
(Widzew), ale Kościuszki, ul. Minerska, Sobolowa i lodowiska przenośne. Część z tych 
obiektów, np. obiekt przy Srebrzyńskiej jest oddany w użyczenie. To dotyczy również boiska 
przy ul. Minerskiej.  

Jeśli chodzi o planowane wydatki na rok 2017, to opiewają one na taką samą kwotę jak w 
roku mijającym, czyli 15 186 894 zł. Z tego na wynagrodzenia jest przeznaczone 6 031 473 
zł. Wydatki rzeczowe 7 973 106 zł i pozostały 1 182 315 zł.  

Jeżeli chodzi o inwestycje, w tym roku planujemy z tych środków dokonać następujących 
inwestycji: wykonanie operatów wodno – prawnych dla obiektów rekreacyjnych MOSiR. 
Stare operaty albo wygasają, albo już nie odpowiadają aktualnej sytuacji. Przewidzieliśmy 
kwotę 40 000 zł. Wymiana agregatu chłodniczego na lodowisku Retkinia – 850 zł. Wymiana 
windy w hali sportowej. Jest to na obszarze rewitalizacji 200 000 zł. Modernizacja lodowiska 
Bombonierka – również na obszarze rewitalizacji. Tutaj kwota wynosi 250 000 zł. Mamy 
również 3 zadania z budżetu obywatelskiego związanego z Młynkiem na kwotę 260 000 zł, 
Stawy Stefańskiego 440 000 zł i Stawy Jana 242 000 zł.  

Jeśli chodzi o WPF nie mamy żadnych zadań. 

Dochody. Planujemy, że będą kształtowały się na poziomie 8 600 000 zł.  

Pytania.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jeśli dobrze pamiętam, państwo 
na bezpieczeństwo na obiektach wodnych w przyszłym roku przeznaczyliście 30 000 zł. Tak? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: tak.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy jest to suma wystarczająca w 
aspekcie tego co było w poprzednich latach, że te kwoty nie zawsze były wystarczające? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: ta kwota jest 
przeznaczona nie na bezpieczeństwo czynne, czyli ochronę bądź monitoring. Jest to kwota 
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przeznaczona na bezpieczeństwo wodne: zakup sprzętu ratowniczego oraz profilaktyczne 
działania kierowane do łódzkiej młodzieży.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy jeśli chodzi o lodowiska w 
aspekcie ostatnich wypowiedzi, czy zrobicie państwo wszystko, aby hokej zaczął normalnie 
funkcjonować. Jakie chcecie podjąć działania w związku z tym? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: do końca roku 
uruchomimy nieszczęsną Retkinię, która jak wiadomo jest wyłączona z użytkowania, główne 
szkolenia odbywały się głównie na lodowisku na Retkini.  

Ja nie do końca zgadzam się z wypowiedziami medialnymi przedstawicieli łódzkiego hokeja 
dlatego że maksymalnie staraliśmy się stworzyć im warunki prawidłowego działania i 
funkcjonowania. Jest sytuacja taka, o której przedstawiciele ŁKH milczą, to znaczy 
zachowanie młodzieży, którą oni szkolą, a ta młodzież niestety permanentnie niszczy nasze 
szatnie. To na marginesie.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czyli ten przekaz, że oni muszą 
trenować w nocy jest...  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: nie, oczywiście, że to 
bzdura jest. Oczywiście ze względu na to, że mamy teraz tylko jedno lodowisko czynne, kryte 
lodowisko na którym można trenować, to rodzi pewnego rodzaju niedogodności, ale trzeba 
pamiętać, że mamy również łyżwiarzy figurowych, którzy muszą również gdzieś trenować i 
tak naprawdę Bombonierka jest ich domem. Oni oddali swoje godziny treningowe dla 
hokeistów m.in.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: a Retkinia kiedy ruszy? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: Retkinia ruszy 
najpóźniej do końca roku. Mamy sygnały, że być może uda się tydzień lub dwa przyspieszyć 
ten termin.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do propozycji 
budżetowych w zakresie Wydziału Edukacji poprosił przedstawiciela wydziału.  

Wydział Edukacji.  

Główny specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke - Markiewicz: realizujemy dwa 
zadania związane ze sportem i rekreacją. Pierwszym zadaniem jest utrzymanie boisk Orlik, a 
drugim jest wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży.  

Orliki. W całości na to zadanie w 2017 r. będziemy mieli kwotę 1 613 785 zł. jest to kwota na 
tym samym poziomie co w roku 2016. Jeśli chodzi o wypoczynek, to w 2017 r. budżet 
wypoczynku będzie wynosił 2 000 000 zł, co stanowi właściwie podwojoną kwotę 
tegorocznego budżetu, bo w tym roku mieliśmy 976 000 zł.  

Jest cały szereg zadań związanych ze sportem typu remonty sal gimnastycznych, budowa 
nowych boisk, remonty boisk. Te zadania będą realizowane z środków budżetu 
obywatelskiego lub rad osiedli.  
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: tylko te? 

Główny specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke - Markiewicz: tak.  

Radny p. Marcin Zalewski: ja w kwestii stanowiska, które także przyjęła Komisja Edukacji. 
Myślę, że też powinniśmy zaakceptować tą sprawę dotyczącą remontów boisk typu Orlik ze 
sztuczną nawierzchnią, które są na tyle wyeksploatowane, że wymagają prac remontowych, a 
na to środków w przyszłorocznym budżecie nie ma. W związku z tym, tak jak Komisja 
Edukacji wydaje mi się, że Komisja Sportu wypadałoby, aby podniosła tego typu kwestię.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy pani z Wydziału Edukacji 
mogłaby ustosunkować się do propozycji? 

Główny specjalista w Wydziale Edukacji p. Hanna Belke - Markiewicz: jeśli chodzi o 
budżet Wydziału Edukacji my May pieniądze jeśli chodzi o Orliki tylko i wyłącznie tylko na 
bieżące utrzymywanie tych boisk. Mamy kłopot z remontowaniem tego typu boisk, a one 
wymagają już nakładów.  

Radny p. Marcin Zalewski: cztery są zagrożone wyłączeniem z użytkowania w przyszłym 
roku, dwa mamy wyłączone.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy mamy szacunkowy koszt? 

Radny p. Marcin Zalewski: jako Komisja Edukacji wnioskowaliśmy o 600 000 zł.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy to jest wniosek formalny? 

Radny p. Marcin Zalewski: prośba o przyjęcie stanowiska.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: kto z państwa jest za przyjęciem 
tego stanowiska? 

Komisja w głosowaniu 11 głosami za – jednomyślnie – wyraziła pozytywną opinię w sprawie 
propozycji przyjęcia stanowiska.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do propozycji 
budżetowych w zakresie Zarządu Dróg i Transportu poprosił przedstawiciela zarządu.  

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Małgorzata Misztela - Grzesik: ZDiT 
realizuje dwa zadania będące w kręgu zainteresowań państwa komisji.  

Pierwsze to Łódzki Rower Miejski 2 300 000 zł na 2017 r. Jest to mniej w porównaniu z 
rokiem 2016, ale nie będziemy już płacić za system tylko za jego utrzymanie. Stąd ta różnica.  

Drugie zadanie też związane jest z rowerem miejskim. Jest to zadanie z budżetu 
obywatelskiego: 7 076 368 zł. jest to zadanie związane z rozwojem istniejącego Łódzkiego 
Roweru Miejskiego.  

W WPF jest również Łódzki Rower Miejski. Na 2017 r. – 2 300 000 zł, na 2018 r. – 
2 300 000 zł i na 2018 r. – 2 300 000 zł.  

Pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do propozycji 
budżetowych w zakresie Zarządu Inwestycji Miejskich poprosił przedstawiciela zarządu.  

Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta: ZIM ma na 2017 
r. w projekcie budżetu zapisaną kwotę 18 460 230 zł.  
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WPF. Budowa kompleksu boisk z zapleczem przy ul. Minerskiej na 2017 r. – 12 000 000 zł. 
W październiku ten kompleks powinien być oddany do użytku.  

Stadion żużlowy. Rok 2017 – 37 500 000 zł, 2017 – 5 600 000 zł. Stadion powinien być 
oddany we wrześniu, pozostała część parkingów – w styczniu roku 2018.  

Budowa stadionu przy al. Piłsudskiego 138 na rok 2017 – 13 433 730 zł. Stadion oddany do 
użytkowania ma być do 3 lutego 2017 r.  

Budowa boisk przy ul. Małachowskiego. To jest obiekt sportowy na 2017 r. – 5 500 000 zł 
powinien być gotowy w kwietniu przyszłego roku. Jest w tej chwili w trakcie dosyć 
zaawansowanych prac.  

Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej. Na 2017 r. mamy zaplanowaną kwotę 
5 950 000 zł. W tej chwili już pierwsze faktury będą zapłacone jeszcze w tym roku. 
Dodatkowo z budżetu obywatelskiego mogliśmy zlecić opcje i ten obiekt będzie wybudowany 
w pełnym zakresie. Pieniądze z budżetu obywatelskiego opiewają na kwotę 2 487 500 zł.  

Atlas Arena. Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi na 2017 r. mamy 
3 834 412 zł. Jest to doposażenie hali sportowej.  

Przy al. Unii Lubelskiej na 2017 r. mamy 33 708 588 zł, w 2018 r. – 5 000 000 zł. Jest to 
dokończenie całego kompleksu z budową małej hali i łącznie z doposażeniem i 
wykończeniem istniejącej trybuny, czyli adaptacja tego co jeszcze nie zostało wykonane.  

Pytania.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy jeśli chodzi o terminy, czy są 
jakieś zagrożenia? 

Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta: na razie nie.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do propozycji 
budżetowych w zakresie Zarządu Inwestycji Miejskich poprosił przedstawiciela zarządu.  

P.o. Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska: ZZM w zadaniach 
bieżących ma jedno zadanie znajdujące się w kręgu zainteresować państwa komisji. Jest to 
promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź. Na to zadanie zarezerwowane 
zostało 12 612 zł. jest to kwota o 2 000 zł mniejsza niż w roku ubiegłym. W ramach tego 
zadania będziemy realizować te same zajęcia, które realizowaliśmy w latach ubiegłych.  

Zadania majątkowe. W roku 2017 będziemy je realizować na kwotę 1 618 760 zł. Będzie to 6 
zadań. Są to zadania albo z algorytmu, albo z budżetu obywatelskiego. W porównaniu z 
rokiem ubiegłym to jest mniej, ponieważ w tym roku realizujemy duże zadanie Lunapark 
inaczej z kwotą 2 500 000 zł. Będzie tam street workourd i lineanarium  

Razem dla Radogoszcza – powiększenie terenów rekreacyjnych na terenie Radogoszcz 
Wschód. To jest zadanie w ramach budżetu obywatelskiego, którego nie udało się 
zrealizować w tym roku. Będzie ono zrealizowane w trybie dwuletnim. Za kwotę 1 240 000 zł 
w roku przyszłym będzie m.in. siłownia i również street workourd.  

Pytania.  



 11

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: co z drogą do kortów 
tenisowych? 

P.o. Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska: droga jest w budowie. 
Teren jest wykorytowany, czekamy na ułożenie kostki i kilka drobnych prac. Liczymy na 
sprzyjającą aurę. Jeśli pogoda będzie bez minusowej temperatury i dużych opadów, na pewno 
zdążymy zrobić.  

Innych pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: będziemy wspólnie głosować i 
projekt budżetu, i WPF. Wobec braku głosów sprzeciwu poddaję pod głosowanie w 
omawianej kolejności projekt budżetu opisany w druku nr 324/2014: 

Wydział Sportu: 

Wynik głosowania wraz z poprawkami: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, 
„wstrzymujących się” – 3 głosy. 

W wyniku głosowania wydano opinię pozytywną. 

MOSiR:  

Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
 – 3 głosów. 

W wyniku głosowania wydano opinię pozytywną. 

Wydział Edukacji:  

Wynik głosowania wraz z poprawkami: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głos, 
„wstrzymujących się” – 3 głosy. 

W wyniku głosowania wydano opinię pozytywną. 

Zarząd Dróg i Transportu: 

Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
 – 3 głosy. 

W wyniku głosowania wydano opinię pozytywną. 

Zarząd Inwestycji Miejskich: 

Wynik głosowania „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
 – 3 głosy.  

W wyniku głosowania wydano opinię pozytywną. 

Zarząd Zieleni Miejskiej: 

Wynik głosowania: „za” – 7 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
 – 3 głosy. 

W wyniku głosowania wydano opinię pozytywną. 

Ad. 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 – druk nr 325/2016 w zakresie j.w.  
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 – druk nr 325/2016 w zakresie j.w.  

Komisja w głosowaniu 6 głosami za – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-
2040 – druk nr 325/2016 w zakresie j.w.  

Ad. 4) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 
 druk nr 304/2016.  

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

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk : zreferował załączony do protokołu 
projekt uchwały opisany w druku nr 304/2016 stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.  

Pytania.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: nagrody dotyczą tylko i 
wyłącznie młodzieży i seniorów. Nie obejmują innych grup wiekowanych, np. oldboyów czy 
juniorów.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk : tak jak w ubiegłym roku mówiłem 
państwu na komisji i jak zostało zapisane w naszych uchwałach, rok temu przyjęliśmy zasadę 
taką, że stypendia są dla młodzieży.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: ja pytam tylko o nagrody.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk : nagrody dla seniorów i 
młodzieżowców.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: czyli np. oldboye, którzy 
startują w mistrzostwach świata, w mistrzostwach Europy i zdobywają medale są wyłączeni z 
tego systemu? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk : jeśli są członkami klubów, też mogą 
otrzymywać.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: kto z państwa jest za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 
druk nr 304/2016.  

Komisja w głosowaniu 9 głosami za – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych 



 13

dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym – druk nr 304/2016.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk : jestem winien państwu wyjaśnienie. 
Bieżący konkurs, który został ogłoszony jeśli chodzi o stypendia i nagrody będzie opierał się 
na starych uregulowaniach. Te uchwały nie zostały podważone, one nie zostały zaskarżone. 
Mamy opinię prawną, że mogliśmy to zrobić. Ze względu na to, że dopiero teraz procedujemy 
nowe rozwiązania, nie moglibyśmy ogłosić konkursu na drugie półrocze na stypendia i 
nagrody na cały rok na podstawie nowych uregulowań, ponieważ wojewodzie przysługuje 
miesiąc, dwa tygodnie na uprawomocnienie, dwa tygodnie na zbieranie wniosków. Nie 
zmieścilibyśmy się w czasie, aby te środki zapisane w budżecie 2016 zrealizować w tym 
roku. W związku z tym konkursy są ogłoszone na podstawie „starych” uchwał. Poza tym jest 
w tym jeszcze taka logika, że skoro pierwsze półrocze było na podstawie tych uregulowań, to 
wydaje się, że drugie powinno być również na podstawie tych samych uregulowań.  

Ad. 5) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk nr 305/2016.  

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

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk : zreferował załączony do protokołu 
projekt uchwały opisany w druku nr 305/2016 stanowiący załącznik nr 5 ̀ do niniejszego 
protokołu.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: kto z państwa jest za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk nr 305/2016.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami za – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym – druk nr 305/2016.  

Ad. 5a) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia 
jednostek budżetowych pod nazwami „Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi” 
i „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz nadania statutu jednostce 
budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji w Łodzi” – druk nr 
318/2016.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela MOSiR.  
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki : zreferował załączony 
do protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 305/2016 stanowiący załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu.  

Pytania.  

Radny p. Marcin Zalewski: panie dyrektorze jak często planuje pan nie być i pana zastępca 
też? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki : ja nie byłem na 
urlopie od 4 lat. Jak jestem chory też przychodzę do pracy. W projekcie uchwały chodzi o to, 
aby unormować stan, który do tej pory być nienormowany.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: kto z państwa jest za 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia 
jednostek budżetowych pod nazwami „Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi” i „Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejski 
Ośrodek sportu i Rekreacji w Łodzi” – druk nr 318/2016.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami za – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwami 
„Centrum Sportu i Rekreacji w Łodzi” i „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz nadania 
statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek sportu i Rekreacji w Łodzi” – 
druk nr 318/2016. 

Ad. 6) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: do Komisji Sportu i Rekreacji 
wpłynęły pisma – stanowisko związku zawodowego Inicjatywa MOSiR w Łodzi. Pytanie do 
pani sekretarz: czy pismo zostało przekazane państwu radnym? Wobec tego bardzo proszę, 
aby przekazać korespondencję drogą elektroniczną. Sprawą zajmiemy się na pewno na 
następnym posiedzeniu. Prosimy też o obecność pana dyrektora Rawickiego, a państwa 
radnych proszę o zapoznanie się z zarzutami jakie są wobec pana dyrektora wysyłane.  

Radny p. Marcin Chruścik:  czy w budżecie MOSiR-u są zawarte propozycje podwyżek dla 
pracowników na rok przyszły? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki : ja tylko powiem, że w 
MOSiR działają cztery związki zawodowe, natomiast przedstawiciele jednego związku, 
konkretnie tego, o którym pan przewodniczący mówił wysyłają pod moim adresem 
jakiekolwiek zastrzeżenie. Jeśli chodzi o odpowiedź na pana pytanie, w październiku 
mieliśmy spotkanie z panią prezydent w sprawie ewentualnych podwyżek. Pani prezydent 
określiła się w ten sposób, że w listopadzie bądź w grudniu będzie kolejne spotkanie i na tym 
spotkaniu pani prezydent coś związkom zaproponuje. Na razie nic więcej nie wiem. Budżet 
mamy skonstruowany, jak mówiłem, na takim samym poziomie jak w zeszłym roku.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: wobec braku innych zgłoszeń 
zakończył obrady.  
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