
Protokół nr 2/XII/2014 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,  
które odbyło się w dniu 15 grudnia 2014 r.  

w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.  

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 10 radnych, 

obecnych   - 9 radnych, 

nieobecnych   - 1 radny, tj. radna p. Monika Malinowska-Olszowy nieobecna 
nieusprawiedliwiona.  

oraz zaproszeni goście.  

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:  

Pan radny Paweł Bliźniuk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi; 

Pan radny Jarosław Tumiłowicz – przewodniczący Komisji.  

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 1/XII/2014. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – 
druk nr 271/2014 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji: Wydział Sportu, 
MOSiR, Biuro ds. Inwestycji, Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Edukacji, Zarząd Zieleni 
Miejskiej.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 272/2014.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz po stwierdzeniu quorum, na 
podstawie listy obecności radnych, otworzył posiedzenie Komisji. Powitał wszystkich 
radnych i zaproszonych gości. Zapytał o uwagi do dziennego porządku obrad.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz przypomniał, że na poprzednim 
posiedzeniu Komisji radny Pan Sylwester Pawłowski zgłaszał chęć uzupełnienia składu 
osobowego Prezydium Komisji o przedstawiciela Klubu Radnych SLD. W związku z tym Pan 
przewodniczący zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić punkt 1a w brzmieniu: 
„1a. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi.”.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami „za” – jednomyślnie przyj ęła dzienny porządek obrad 
w brzmieniu: 

1. Przyjęcie protokołu nr 1/XII/2014. 

1a. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi. 
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2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi 
na 2015 rok – druk nr 271/2014 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji: 
Wydział Sportu, MOSiR, Biuro ds. Inwestycji, Zarząd Dróg i Transportu, 
Wydział Edukacji, Zarząd Zieleni Miejskiej.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 272/2014.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Ad. 1) Przyjęcie protokołu nr 1/XII/2014. 

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poinformował, że protokół 
nr 1/XII/2014 został przekazany Państwu Radnym pocztą elektroniczną. Zapytał o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami „za” – jednomyślnie przyj ęła protokół nr 1/XII/2014.  

Ad. 1a) Wybór wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi. 

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz przypomniał, że na poprzednim 
posiedzeniu Komisji stwierdził, iż dobrze byłoby, gdyby w Prezydium Komisji zasiadał jeden 
przedstawiciel każdego z Klubu Radnych. W związku z tym, ponieważ w Komisji Sportu 
i Rekreacji jedynym członkiem Klubu SLD jest radny Pan Sylwester Pawłowski, to jako 
kandydata na wiceprzewodniczącego zgłasza właśnie tego radnego.  

Radny p. Sylwester Pawłowski wyraził zgodę na kandydowanie. Powiedział: w samorządzie 
jestem od 1994 r. Miałem okazję pracować na rzecz rozwoju naszego miasta sprawując różne 
funkcje w samorządzie. Wobec powyższego myślę, że zdobytym doświadczeniem i wiedzą 
jaką dysponuję w obszarze sportu chciałbym służyć Prezydium i całej Komisji Sportu 
i Rekreacji jak również środowisku sportowemu naszego miasta. Stąd też decydując się na 
wiceprzewodniczenie tej Komisji myślę, że będę mógł to w sposób jeszcze bardziej dobitny 
podkreślić w najbliższej czteroletniej kadencji.  

Zgłoszeń innych kandydatów nie było.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie Komisji 
kandydaturę radnego Pana Sylwestra Pawłowskiego na funkcję wiceprzewodniczącego 
Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi.  

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” poprała kandydatur ę radnego Pana Sylwestra Pawłowskiego na 
funkcj ę wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski poprosił o zapisanie w 
protokole, iż nie brał udziału w głosowaniu.  

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi 
na 2015 rok – druk nr 271/2014 w zakresie merytorycznych zainteresowań 
Komisji: Wydział Sportu, MOSiR, Biuro ds. Inwestycji, Zarząd Dróg i Transportu, 
Wydział Edukacji, Zarząd Zieleni Miejskiej.  
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Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poprosił, aby przedstawiciele 
merytorycznych Wydziałów przedstawiali projekt budżetu w kolejności, jaka została 
zaproponowana w porządku obrad. Jednocześnie poprosił, aby w przypadku zapisów w WPF 
odnosić się podczas referowania projektu budżetu.  

Wydział Sportu.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk powiedział: w nadchodzącym roku 
mamy wskaźnik budżetu 95%. Jeśli chodzi o poszczególne elementy budżetu to: w zakresie 
stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Łodzi, kwota z 2014 r. w wysokości 423 360 zł 
zostanie zmniejszona do 290 000 zł. Stypendia i nagrody z 250 888 zł do 190 000 zł. Wynika 
to z tego, że postanowiliśmy zracjonalizować wydatki w tym zakresie. Do tej pory 
narażaliśmy się często na zarzuty, że stypendia są niewystarczające, są w niskich, często 
symbolicznych kwotach. Według naszej nowej propozycji chcielibyśmy, aby stypendia 
otrzymywali najmłodsi sportowcy, najbardziej utalentowani, natomiast nagrody byłyby dla 
sportowców wysokokwalifikowanych, którzy osiągają najbardziej znaczące sukcesy. 
To pozwoliło na takie zmniejszenie wskaźników. Jeśli chodzi o sportowców 
wysokokwalifikowanych, to ich osiągnięcia zostaną również uwzględnione w innym zadani, 
tj. w dotacjach na szkolenie.  

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych kwota 655 600 zł zostanie zmniejszona 
do 622 820 zł. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej była kwota 
141 120 zł, jest 134 000 zł. Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających 
z kwoty 28 224 zł do 26 000 zł. Uznaliśmy, że to nieznaczne zmniejszenie pozwoli nam 
w zupełności na realizację zadania. Największy spadek jest w punkcie: Organizacja 
aktywności fizycznej dla osób starszych. Z kwoty 100 000 zł do kwoty 40 000 zł. Uznaliśmy, 
że oferta dla osób starszych z innych obszarów jest dość bogata. Kilka projektów dla osób 
starszych ma MOSiR. W to miejsce postanowiliśmy wprowadzić nowe zadanie: Organizacja 
zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla kobiet aktywnych zawodowo. Wydawało nam się, 
że mężczyźni aktywni zawodowo mają atrakcyjną ofertę w postaci chociażby zajęć na 
Orlikach. Tam często spotyka się mężczyzn w wieku dojrzałym. Ponieważ jest to nowe 
zadanie, traktujemy je pilotażowo. Chcemy zorientować się jakie będzie zainteresowanie i 
czy te środki będą wystarczające. Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób 
z niepełnosprawnością. Tutaj jest niemal identyczna kwota: 81 000 zł, a była 86 240. 
Wspieranie szkolenia sportowego, czyli jedna z największych propozycji. Zmniejszenie 
z 7 910 560 zł do 7 701 030 zł. Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej 
przez kluby sportowe. Było 172 480 zł, w projekcie zapisano 163 856 zł. Wydatki związane z 
prowadzonymi przez Wydział zadaniami, Zakup materiałów i wyposażenia. Było 4 194 zł, 
jest 4 900 zł. Tutaj odnotowujemy wzrost. Chodzi tu głównie o nagrody i puchary na imprezy 
sportowe. W tym roku korzystaliśmy z zasobów ubiegłorocznych. Kluby zgłaszają się do nas 
z prośbą o takie puchary i stąd ten wzrost. Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział 
zadaniami, Zakup usług z 4 234 zł do 2 000 zł. Chodzi tutaj o organizację spotkań władz 
miasta przedstawicielami organizacji międzynarodowych sportowych, europejskich 
i międzynarodowych. W tym roku nie mamy takich imprez jak Mistrzostwa Świata 
w Siatkówce więc zmniejszenie wynika m.in. z tego powodu. Wydatki związane 
z prowadzonymi przez Wydział zadaniami, Opłaty sądowe. Tutaj będzie wzrost z 588 zł do 
3 000 zł. Uzasadnieniem jest niezbędność zabezpieczenia w budżecie kwoty 3 000 zł na 
opłaty sądowe z tytułu wniosków do Sądu o rozwiązanie stowarzyszeń i związków 
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sportowych, które zaprzestały działalność. Działania te wynikają z uprawnień nadzorczych 
Prezydenta Miasta Łodzi określonych w art. 28 – 31 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo 
o stowarzyszeniach. Przeprowadzona w 2014 r. weryfikacja działalności stowarzyszeń 
i związków sportowych w Łodzi potwierdziła, ze około 15%, czyli około 50 podmiotów 
nadzorowanych stowarzyszeń zaprzestało swojej działalności nie podejmując kroków 
likwidacyjnych. W takich sytuacjach Prezydent Miasta Łodzi w ramach działań nadzorczych 
ma obowiązek kierować wnioski do Sądu o ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia lub 
jego rozwiązanie i likwidację. Wydział Sportu sprawujący z upoważnienia Prezydenta Miasta 
Łodzi nadzór będzie przygotowywać wnioski w sprawie poszczególnych stowarzyszeń 
sukcesywnie, począwszy od tych, których okres nieaktywności jest najdłuższy. Łącznie na 
zadania jednoroczne w tym dziale nastąpiło zmniejszenie z kwoty 9 777 480 zł do kwoty 
9 288 606 zł, a więc o 488 874 zł. Wskaźnik 95%.  

Inne zadania, tj.: Międzynarodowy Miting Halowy Lekkoatletyczny, który jest wpisany do 
WPF, kwota 450 pozostaje poza naszym limitem, podobnie jak inwestycja z algorytmu, 
Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta. Chodzi o MKS 
Metalowiec – kwota 30 000 zł.  

Zadań inwestycyjnych mamy 2. Są to: Wykonanie koncepcji projektu budynku 
administracyjno-szatniowego oraz zakup bramek na Rokicińskiej 450. To jest z algorytmu 
podobnie jak w przypadku MKS Metalowiec. Łącznie to jest kwota 36 000 zł.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał: ponieważ Pan dyrektor 
będzie realizował budżet, proszę powiedzieć jaka jest Pana ocena? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk powiedział: są to kwoty na miarę 
możliwości budżetowych miasta. Oczywiście zawsze wydatki na sport są niewystarczające 
i na pewno powinny być większe, ale z pewnością mieszczą się one w możliwościach 
finansowych miasta.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał: do projektu budżetu 
wprowadzono nowe zadanie związane ze sportową aktywnością kobiet. Jak ta kwota będzie 
wydatkowana? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk powiedział: chcemy się przygotować do 
realizacji takiego zadania. Pracujemy nad szczegółową ofertą.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski powiedział: wydatki bieżące Wydziału 
Sportu opisane są na stronie 247. Oprócz działu 926, to ma do dyspozycji również środki 
w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Jest to kwota 1 500 190 zł. Jest to kwota o 34 000 zł mniejsza niż w zeszłym 
roku.  

Radny p. Łukasz Rzepecki zapytał: w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapisano kwotę 1 500 190 zł. W tym zadaniu są 
wydatki na Miejski Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Trener 
osiedlowy była kwota w 2013 r. 450 000 zł, w 2014 r. – 400 000 zł, teraz mamy znów 
zmniejszenie na kwotę 365 660 zł. Czy tych zajęć dla młodzieży będzie mnie? Są to bardzo 
ważne zajęcia dające młodzieży możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. Czy 
poprzez zmniejszenie tej kwoty o ponad 34 000 zł będzie tych zajęć mniej? 
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Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski powiedział: w ramach Ochrony zdrowia 
są cztery tytuły i na trzech pozostałych kwota pozostaje na poziomie roku 2014. Rzeczywiście 
w tym jednym wypadku kwota jest mniejsza.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk powiedział: sukcesywnie 
kontrolowaliśmy te zajęcia i będziemy starali się dostosować Program do rzeczywistości. 
Na niektórych obiektach było małe zainteresowanie, na niektórych było bardzo duże. I stąd ta 
korekta.  

Radny p. Łukasz Rzepecki zapytał: co to znaczy małe? Czy macie Państwo statystyki? 

Kierownik w Wydziale Sportu p. Anna Świerkocka powiedziała: statystyki są 
w posiadaniu Wydziału Sportu, nie mamy ich przy sobie. Możemy te dane przekazać Panu 
radnemu. To zadanie kontrolowaliśmy intensywnie i rzeczywiście było tak, że były boiska na 
które praktycznie dzieci nie przychodziły mimo że zadanie było w okolicy rozpromowane. 
Były boiska przyszkolne na których dzieci było bardzo dużo. Chcemy zweryfikować ten 
Program, zastanowić się, czy zasadne jest rozmieszczanie po cztery boiska w każdej 
dzielnicy, skoro nie ma takiego zainteresowania. Tutaj dużą konkurencją są też zajęcia 
MOSiR, który też posiada szeroką ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Zastanawiamy się czy 
jest sens na siłę kontynuować w takich samych proporcjach we wszystkich dzielnicach 
realizowane, czy może skoncentrować się jednak na tych rejonach, zintensyfikować 
te zajęcia, wzbogacić ofertę tam, gdzie są rzeczywiście potrzeby.  

Radny p. Łukasz Rzepecki powiedział: poproszę, aby takie dane zostały przedstawione, jeśli 
można to jeszcze na tej Komisji, a jeżeli nie, to na pewno przed kolejną sesją.  

Radny p. Marcin Zalewski powiedział: chciałbym zapytać o spójność zapisów jeżeli chodzi 
o pierwszy punkt w Ochronie Zdrowia Zwalczanie Narkomanii. Mamy Program, który jest 
zatytułowany: Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Sport to zdrowie udział we 
współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. A w opisie czytamy: 
„celem zadania jest promowanie aktywności fizycznej m.in. poprzez udział we 
współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów. Realizatorami zadania 
będą organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu itd. W ramach tych środków 
dofinansowane będą m.in. płace osób prowadzących zajęcia, koszty wynajmu obiektu, zakup 
sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć.”. Jak współzawodnictwo sportowe do 
prowadzenia zajęć regularnych się ma? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk powiedział: kluby prowadziły grupy 
naborowe.  

Kierownik w Wydziale Sportu p. Anna Świerkocka powiedziała: to zadanie jest 
dedykowane młodym sportowcom, najmłodszej grupie sportowców. Ponieważ w zadaniu 
Wspieranie szkolenia sportowego często nie wystarcza środków na to, żeby prowadzić 
te grupy, chcieliśmy, żeby w tym zadaniu grupy mogły robić takie nabory, wyławiać talenty 
i ewentualnie sprawdzać, czy później nadają się one do tego, aby je zaangażować do dalszego 
szkolenia.  

Radny p. Marcin Zalewski powiedział: mnie chodzi o spójność zapisów. Jeśli mówimy 
o współzawodnictwie sportowym i za chwilę czytamy o prowadzonych regularnie zajęciach, 
czyli będzie uczestniczyło około półtora tysiąca młodych ludzi, to mamy pewien kontrast, 
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lekką niezgodność, przynajmniej dla mnie, w zapisach. Może wypadałoby wprowadzić 
nieznaczną korektę zapisów?  

Mam również pytanie odnośnie przyjętej dwa lata temu Strategii rozwoju polityki sportowej 
dla miasta Łodzi. Bodajże 22 listopada 2012 r. przyjęto ww. Strategię, naznaczono 
zagrożenia, mocne i słabe punkty i finansowanie. Jednak kolejny rok zaczynamy od tego, że 
będziemy zmniejszać środki na sport, sport, który ledwo zipie, ledwo funkcjonuje znowu 
zostaje obniżony, znowu zostaje w jakiś sposób potraktowany niżej. Już nie mówię 
o założeniach tej Strategii i o środkach, które były przekazywane na poszczególne działania, 
które są w większości albo o 50% niższe wobec Strategii do dzisiejszego budżetu. Dlatego 
chciałbym zaznaczyć ten fakt, że nie idziemy w stronę rozwoju sportu, a bardziej w stronę 
jego zwijania. Nadmienię, że w Strategii zostały uwzględnione największe inwestycje, które 
będą aktualnie prowadzone, dlatego dziwi mnie ten fakt.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz powiedział: pewnie większość członków Komisji 
rozpoczyna swój dzień od przeglądania stron sportowych w różnych mediach. Ja dziś również 
przeglądałem i trafiłem na duży wywiad z Panem prezydentem, w którym mówił Pan 
o zmianach, które mają się jeszcze pojawić w zakresie budżetu. Na jakim etapie jest 
opracowywanie tych zmian i jakie zadania trafią do autopoprawki do budżetu miasta, bo taka 
zapowiedź wyraźnie padła.  

Pierwszy wiceprezydent Miasta Łodzi p. Tomasz Trela powiedział: oczywiście zmiany 
w drodze autopoprawki będą przedłożone i będą przedstawiane. Jesteśmy już po kilku 
spotkaniach z Panem dyrektorem Wydziału Sportu, z Panem Skarbnikiem. Analizujemy 
możliwości finansowe zarówno na rok 2015, jak i na lata następne. Ja niewątpliwie będę 
zmierzał do tego, aby dwie pozycje w budżecie na rok 2015 zostały zwiększone jeśli chodzi 
o wydatki bieżące, czyli kwota 7000 000 zł na wspieranie klubów sportowych i aktywizację 
dzieci i młodzieży, żeby ta kwota została zwiększona, jak również kwota na stypendia 
sportowe. Jest zbyt wcześnie, żeby mówić o bardzo precyzyjnych liczbach i o jakie kwoty 
zostanie to zwiększone. Analizujemy wydatki majątkowe szczególnie pod kątem 
prowadzonych dużych inwestycji, mówię o budowie dwóch stadionów, mimo że nie mają one 
odzwierciedlenia w Wydziale Sportu, bo są one realizowane przez Biuro ds. Inwestycji. 
Myślę, że więcej na ten temat będę mógł powiedzieć na początku przyszłego roku, jeszcze 
przed sesją budżetową, bo teraz byłbym nieodpowiedzialny, gdybym rzucał poszczególnymi 
zadaniami i kwotami, które będą miały odzwierciedlenie w projekcie autopoprawki na rok 
2015 i autopoprawki do WPF.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz powiedział: padła przed nami deklaracja, że taka inwestycja 
będzie realizowana, chodzi tutaj o stadion żużlowy dla Orła. Mamy w tej sprawie dwa rodzaje 
narracji. Z jednej strony mamy pewien termin, w którym chcemy się zmieścić jeśli chodzi o 
budowę tego obiektu, z drugiej strony te środki w roku 2015 nie są oszałamiające.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zwrócił uwagę, że ten temat nie 
jest przedmiotem zainteresowania Wydziału Sportu.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski powiedział: kolejny rok 
obserwujemy zmniejszenie środków przewidzianych na szkolenie w klubach sportowych. 
Ponieważ  tym roku jest to 7 701 000 zł, to czy w ślad za tym zmniejszeniem środków zostaną 
również skorygowane zasady na których będą trafiały środki do klubów sportowych? 
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Łódź jest pokryta siecią obiektów zwanych Orliki. Jak to zadanie realizowane na łódzkich 
Orlikach komponuje się w budżecie. Czy jest to w Wydziale Sportu, czy w Wydziale 
Edukacji. Jeśli w Wydziale Edukacji, to czy w tej materii jest ścisła korelacja pomiędzy 
zadaniami realizowanymi na obiektach przyszkolnych, czyli na Orlikach pomiędzy 
Wydziałami. Jeśli tak, to na czym to korelacja polega i jakie będą zmiany w najbliższym 
czasie, bo wiadomą rzeczą jest, ze nie wszystkie obiekty są w sposób równomierny 
wykorzystywane.  

Jeśli chodzi o Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, to czy w ocenie Wydziału Sportu zachodzi potrzeba kierowania tych środków 
do stowarzyszeń, które nie dysponują żadnymi obiektami na realizację tego zadania? Czy nie 
warto się zastanowić nad zmianami idącymi w tym kierunku, aby organizatorami zajęć 
w ramach przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi były 
stowarzyszenia, podmioty, oczywiście przystępujące do konkursu, ale dysponujące obiektami 
stricte sportowymi w oparciu o które można byłoby ten program realizować? Odnoszę 
bowiem wrażenie, że czasami jest to wydatkowanie niemałych środków, które tak naprawdę 
idą w kierunku zaspokojenia oczekiwań stowarzyszeń a nie beneficjenta, którym jest 
młodzież zagrożona zjawiskami patologii społecznej.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk powiedział: jeśli chodzi o system 
dystrybucji tych środków, to on jest cały czas przez nas analizowany i podlega korektom 
w tych obszarach, gdzie takie korekty wydają nam się niezbędne. Co do zasady system, 
wydaje mi się, jest właściwy. Jest pięć największych klubów, które otrzymują środki na 
wsparcie zespołów ligowych i to pozostanie bez zmian. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące 
wspierania szkolenia, to dokonujemy korekt i w zależności od potrzeb chociażby takie, że 
wiele klubów, które mają drużyny ligowe na niższych szczeblach ma problemy 
z rozliczeniem w ramach naszych dotacji kosztów sędziów. Postanowiliśmy wprowadzić taki 
zapis, że te kluby, które mają zespoły ligowe mogą również rozliczać koszty sędziów. Innego 
rodzaju korekty, np. to, że mecze muszą być rozgrywane na terenie Łodzi, ponieważ Widzew 
będzie rozgrywał mecze w Piotrkowie, to wprowadziliśmy zapis, że w roli gospodarza, a nie 
w Łodzi. Są to korekty tego typu, które usprawniają działalność systemu. Natomiast jeśli 
ogólnie chodzi o sam system, to wydaje mi się, że jest właściwy i że tutaj raczej ze strony 
klubów są uwagi dotyczące kwot, a nie samego systemu. Nie spotkałem się jeszcze z opinią, 
która by mi proponowała jakąś radykalną zmianę systemu.  

Kierownik w Wydziale Sportu p. Anna Świerkocka odpowiadając na drugie pytanie Pana 
wiceprzewodniczącego powiedziała: nie wydaje nam się zasadne, aby liczbę klubów, 
w których odbywają się zajęcia ograniczyć tylko do tych, które mają swój obiekt. Tych 
klubów jest zaledwie kilka, po drugie są kluby, które mają podpisane umowy ze szkołami, 
gdzie odbywają się zajęcia, po trzecie te zajęcia też nie polegają wyłącznie na organizowaniu 
szkolenia w tych obiektach. Bardzo często dzieci uczestniczą w zajęciach w innych obiektach, 
na basenach, w kręgielniach. Dlatego wydaje nam się niezasadne wprowadzanie takiego 
zapisu.  

Radny p. Marcin Zalewski powiedział: moje pytanie dotyczy Orlików. Przekazujemy 
kolejne boiska wielofunkcyjne typu Orlik pod działanie szkoły. Czy w ślad za tym idą 
jakiekolwiek środki dla szkół związane z utrzymaniem Orlików? W ciągu roku pojawiają się 
usterki, które nie są naprawiane, które mogą skutkować obrażeniami dla użytkowników. 
Ponieważ walczymy dosyć mocno z plagą zwolnień z wychowania fizycznego i jednocześnie 
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po raz kolejny obniżamy środki na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, czy to 
nie będzie miało wydźwięku, czy może łatwiej byłoby nam w jakiś sposób wymyślić 
program, który pozwoli na rozszerzenie tego punktu budżetu, ponieważ wydaje się zasadne 
aktywizowanie dzieci i zwiększanie liczby uczestników tych zajęć. Czy w dobie walki ze 
zwolnieniami z wychowania fizycznego warto obniżać środki na upowszechnianie sportu 
w szkołach? 

Główny specjalista w Wydziale Edukacji p. Dorota Szafran powiedziała: uściślijmy 
terminologię. Orlikiem są wyłącznie te boiska, które zostały wybudowane z Programu Moje 
Boisko Orlik 2012 składające się z dwóch boisk, tj. z boiska ze sztuczną trawą i z boiska 
z nawierzchnią poliuretanową i zaplecza albo murowanego, albo w pierwszych edycjach 
zaplecza kontenerowego. Natomiast wszystkie boiska, które powstały w roku bieżącym, 
to już nie są Orliki, to są boiska najczęściej wielofunkcyjne, bo rzadko teraz buduje się boisko 
do jednej dyscypliny sportu, budowane z Programu Budżetu Obywatelskiego. Te boiska będą 
kończone do końca bieżącego roku (z wyjątkiem jednego). Te boiska oczywiście mają 
gwarancje. Jeśli powstaje boisko, jest ono na gwarancji. Każda usterka, która na tym boisku 
powstaje jest usuwana w wyniku działań gwarancyjnych. Myślę, że w przypadku nowych 
boisk przez co najmniej trzy lata mamy spokój jeśli chodzi o ich stan techniczny, chyba ze coś 
jest ewidentnym zniszczeniem chuligańskim. Powiem, że takie działania na boiskach nie są 
wcale takie częste.  

Jeśli chodzi o boiska typu Orlik, to pierwsze zostały oddane w maju 2009 r. Następna wielka 
tura tych boisk powstała w grudniu 2009 r., a już mniejsza ilość była oddana w następnych 
latach, tj. w 20010 r. i 2011 r. Jedno boisko nasze i jedno boisko MOSiR zostało oddane 
w roku 2012. Ogółem w mieście tych boisk jest 42, przy czym 39 gospodaruje Wydział 
Edukacji, a 3 gospodaruje MOSiR i one są w Wydziale Sportu. Te boiska będą już 
w większości wypadków po gwarancji. Ponieważ ten program skończył się w 2012 r. niektóre 
z firm, które budowały boiska po prostu się zlikwidowały i rozpoczęły inny typ działalności 
albo podobny typ działalności, ale nie jest to już podmiot od którego możemy dochodzić 
nawet świadczeń gwarancyjnych ze względu na to, że jest to inny podmiot. Oczywiście tutaj 
są ustalenia z osobami, które są likwidatorami tych podmiotów, z osobami, które prowadzą 
działalność na majątku, który miała firma budująca Orliki. To się uzyskuje od nich. Pewne 
naprawy gwarancyjne, ale proszę mi wierzyć, to nie jest wcale łatwy proces, kiedy trzeba 
zaangażować w to likwidatora i trzeba te rzeczy odzyskać. Na rok bieżący Rada Miejska 
w Łodzi przeznaczyła w budżecie ponad 123 000 zł na pewne działania na najstarszych 
Orlikach. Ujmowaliśmy rok 2009. Te pieniądze zostały wydatkowane. Te najpilniejsze rzeczy 
dotyczące naprawy oświetlenia, płotów i odklejającej się nawierzchni będą usunięte w tym 
momencie lub będą także usuwane na początku przyszłego roku, po okresie zimowym. 
Są pewne rzeczy, które się na Orlikach niszczą, one się dekapitalizują w naturalny sposób. 
Bez chuligaństwa i bez celowego niszczenia. Czas te boiska również dotyka.  

Radny p. Marcin Zalewski powiedział: mamy 39 boisk typu Orlik przy szkołach. Na tych 
boiskach są prowadzone są zajęcia typu Trener osiedlowy.  

Kierownik w Wydziale Sportu p. Anna Świerkocka powiedziała: nie. Są prowadzone na 
boiskach przyszkolnych, które nie są Orlikami.  

Radny p. Marcin Zalewski powiedział: rozumiem, że animatorzy na Orlikach 
są finansowani z innego źródła? 
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Kierownik w Wydziale Sportu p. Anna Świerkocka powiedziała: tak.  

Radny p. Łukasz Rzepecki powiedział: prosiłbym o informację od Pana dyrektora Wydziału 
Sportu w sprawie organizacji aktywności fizycznej dla osób starszych. Kwota zapisana 
w budżecie na 2014 r. to było 100 000 zł. Obecnie jest to w projekcie budżetu na 2015 r. 
40 000 zł. Skąd wynika zmniejszenie tej kwoty o taką wartość? Czy te zajęcia nie cieszyły się 
zainteresowaniem? Czy była niska frekwencja? Czy może będzie mniejsza ilość tych zajęć? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk powiedział: jak już mówiłem 
 – oceniliśmy, że oferta dla osób starszych jest dość rozległa. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji również organizuje dużo takich zajęć. Dzięki temu realizacja zadań, realizacja 
aktywności osób starszych będzie możliwa przy zmniejszeniu tych środków. W to miejsce 
rozszerzyć naszą ofertę o organizację zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla kobiet 
aktywnych zawodowo. Wydaje nam się, że te programy, które dla osób starszych ma MOSiR 
są zadawalające i wystarczające.  

Radny p. Łukasz Rzepecki powiedział: proszę o informację jakie zajęcia w kwocie 
100 000 zł były realizowane, a jakie teraz nie będą realizowane.  

Kierownik w Wydziale Sportu p. Anna Świerkocka powiedziała: my nie możemy wskazać 
jakie będą realizowane, ponieważ podział pieniędzy odbywa się w drodze konkursu ofert. 
Startują stowarzyszenia sportowe, ale nie tylko, które składają swoje oferty. Komisja 
konkursowa rozpatruje te oferty. Wybiera te, które wydają jej się najlepsze, a następnie 
rekomenduje wynik swoich obrad Prezydentowi Miasta Łodzi.  

Radny p. Łukasz Rzepecki powiedział: proszę o przedstawienie informacji jakie zadania 
były zrealizowane w roku 2014 za kwotę 100 000 zł.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz powiedział: zapytam o zadanie, które zawsze budziło dosyć 
duże zainteresowanie, a roku na rok ono nie zwiększa się, a nawet trochę maleje, 
bo obliczyłem sobie, że w ciągu 4 lat straciło 40 000 zł. Mówię o konserwacji 
skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe. Jak to wyglądało 
w roku bieżącym, ile było ofert, które zostały złożone w tym konkursie, które nie mogły być 
zrealizowane, bo nie mieliśmy środków w budżecie? 

Kierownik w Wydziale Sportu p. Teresa Bukowska powiedziała: w roku bieżącym zadanie 
było realizowane w formie dotacji. To odbyło się po raz pierwszy. Ogłoszony był konkurs 
ofert, w którym kluby składały swoje zapotrzebowanie i w miarę posiadanych środków kwoty 
na remonty były przydzielane. W chwili obecnej rozliczyło się 5 klubów. Został jeszcze 
jeden, AZS. Po całkowitym rozliczeniu będziemy mogli powiedzieć jak to wyglądało i co 
zostało zrealizowane.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz powiedział: zakładam, że ofert było więcej niż środków, 
które mieliśmy na zadanie.  

Kierownik w Wydziale Sportu p. Teresa Bukowska powiedziała: ofert nie było więcej.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant  powiedział: oferty związane 
z przeciwdziałaniem narkomanii powinny być dla dzieci bezpłatne. Czy ktoś to kontroluje?  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk powiedział: jeśli chodzi o zajęcia 
w ramach tych środków, to one są bezpłatne. Są kontrole i one są bezpłatne.  



 10

Dyskusja.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz powiedział: zwracam się do Pana prezydenta, który wskazał 
dwa priorytety. Może uda się jeszcze pomyśleć o trzecim, tj. właśnie o skomunalizowanej 
bazie sportowej. Jest to poważny problem i wydaje mi się, że można byłoby pokusić się 
o wieloletnią deklarację jeśli chodzi o wzrost tych środków.  

Pierwszy wiceprezydent Miasta Łodzi p. Tomasz Trela powiedział: podkręcę raz jeszcze: 
byłbym bardzo nieodpowiedzialny, gdybym w tym momencie powiedział na jaką kwotę 
i w których zadaniach będzie przygotowana autopoprawka. Przez kilka lat pracowałem 
w Komisji Sportu i Rekreacji, wiem jakie problemy ma łódzki sport i wiem jakie są 
najpilniejsze zadania dla łódzkiego sportu. będę robił wszystko, aby taką propozycję w tej 
autopoprawce zawrzeć.  

Miejski O środek Sportu i Rekreacji.  

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: wydatki MOSiR są na stronie 
248 w wydatkach Wydziału Sportu. Wydatki bieżące zostały przygotowane na poziomie 
15 426 000 zł plus 25 000 zł wynikające z zadań zgłoszonych w ramach algorytmu. Jest to 
budżet o 5 % mniejszy niż wydatki 2014 r. Dochody MOSiR zostały zaplanowane na 
poziomie 7 980 000 zł i jest to o 100 000 zł mniej niż w roku 2014. Wydatki majątkowe na 
rok 2015 zostały zaprojektowane w kwocie 3 659 431 zł. Są to cztery zadania realizowane 
i zgłoszone przez MOSiR i trzy zadania, które uzyskały akceptację w ramach głosowania 
budżetu obywatelskiego. Jeśli chodzi o przygotowany plan wydatków bieżących te 5% niższy 
niż poziom wydatków wiąże się z tym, że od stycznia MOSiR nie będzie administrował 
stadionem przy al. Piłsudskiego. Tam rozpoczyna się inwestycja i ten obiekt zostanie 
przekazany pod inwestycję. Wydatki skalkulowane są na takim poziomie, żeby nie wpłynęło 
to na organizację zajęć i programów realizowanych przez MOSiR.  

Pytania. 

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał: czy w tej konstrukcji 
widzi Pan jakieś zagrożenia? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: co roku nie przewidujemy środków, 
które by zabezpieczyły MOSiR w przypadkach awaryjnych. Gdyby się okazało, że będzie 
konieczny jakiś remont spowodowany awarią, która się pojawi w trakcie użytkowania 
naszych obiektów, wtedy będziemy musieli prosić o nowelizację budżetu, o znalezienie 
dodatkowych środków. W tym momencie środki na remonty i naprawy nie przewidują takiej 
rezerwy. Obiekty MOSiR są już dosyć wiekowe i tam może się zdarzyć sytuacja, kiedy jakieś 
urządzenie techniczne odmówi współpracy.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał: czy w wykazie ujęte są 
takie zadania jak np. naprawa agregatów chłodzących na lodowiskach Retkinia czy 
Bombonierka? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: w tym momencie te urządzenia 
działają w trybie bieżącym. Są dokonywane remonty i konserwacje. Dzisiaj na podstawie tych 
działań wiemy, ze konieczne jest przeprowadzenie remontu i naprawy. Mam nadzieję, 
że będziemy mogli o tym rozmawiać po zakończeniu sezonu, kiedy już będzie można 
wyłączyć te urządzenia. Dzisiaj te agregaty chłodzące są zużyte poziomie 98% swoich 
możliwości i w każdej chwili może się zdarzyć, że taka naprawa będzie konieczna. 
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Technicznie bardzo istotne jest to, że są to urządzenia, które muszą być modernizowane przed 
kolejnym sezonem.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał: czyli mamy tylko 
2% gwarancji, ze one wytrzymają? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: tak.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał: rozumiem, że nie są 
zabezpieczone żadne środki na ewentualne wydatki w tym zakresie? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: w tym momencie nie mamy 
zabezpieczonych środków na naprawy i remonty i zakładamy, że takie awarie się nie zdarzą, 
ale jest to bardzo małe prawdopodobieństwo, że na żadnym z naszych obiektów takiego 
zdarzenia nie będzie.  

Za chwilę będziemy uruchamiali pływalnie zewnętrzne i tam też w bardzo złym stanie 
i na podobnym poziomie zużycia są silniki przepompowni wody, które napędzają obieg wody 
w filtrach. Też będziemy musieli się nad tym zastanawiać i liczyć, że w tracie sezonu nie 
dojdzie do takiej awarii.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał: jak wygląda sprawa 
nagłośnienia w hali przy ul. Małachowskiego? Czy jest czynne? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: nagłośnienie w hali przy 
ul. Małachowskiego jest w stanie złym. Nie słychać tego co jest przekazywane przez głośniki 
w momencie, kiedy są organizowane imprezy zwykle ten, kto te imprezy organizuje jest 
zobowiązany do tego, aby nagłośnienie zamontować we własnym zakresie. Nagłośnienie hali 
jest w złym stanie i wymaga modernizacji.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał: jaki jest koszt 
modernizacji nagłośnienia? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: w naszej ocenie wydaje się, że nie 
są to bardzo duże środki. Szacujemy, że kwota ok. 40 000 zł byłaby wystarczająca. Przy tej 
okazji chcę powiedzieć, że zrealizowalibyśmy również inny cel, bo to nagłośnienie oprócz 
kwestii usprawnienia imprez, ma również znaczenie dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Ten nakład jest konieczny do poniesienia w perspektywie spodziewanych orzeczeń straży 
pożarnej.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz powiedział: na basenie przy 
ul. Promienistych jest potrzeba wymiany płytek antypoślizgowych. Czy Pan się ze mną 
zgadza? Czy są na ten cel środki? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: w tym momencie nie mamy 
zabezpieczonych środków na wymianę płytek. W projekcie budżetu znalazły się środki na to, 
żeby wymienić dwie pompy, które są konieczne do wymiany. Ta maszynownia ma cztery 
pompy. W tym momencie dwie nich są niesprawne. Na ten cel są przewidziane środki 
w projekcie budżetu. Jest to obiekt, który nie był remontowany przez lata i każde nakłady 
spowodują, że będzie to bezpieczniejsze i przyjemniejsze miejsce dla użytkujących.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zwracając się do wiceprezydenta 
powiedział: przygotowałem listę pilnych potrzeb w zakresie MOSiR-u i opiewają one na 
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kwotę ok. 750 000 zł. Chodzi tu o sprawy bezpieczeństwa lub braku możliwości korzystania. 
Czy w tym zakresie możemy liczyć na zwiększenie środków? 

Pierwszy wiceprezydent Miasta Łodzi p. Tomasz Trela powiedział: nie powiem nic więcej 
niż powiedziałem przy tamtych punktach, ponieważ budżet na sport w zakresie wydatków 
bieżących i majątkowych jest jeszcze rewidowany. Niewątpliwie te wszystkie działania, 
o których mówi Pan przewodniczący i mówił Pan dyrektor i które w sposób bezpośredni 
mogą wyeliminować zagrożenia zdrowia i życia, sukcesywnie MOSiR będzie realizował. 
Ja też nie gwarantuję, że w tym budżecie znajdzie się od razu kilka dodatkowych milionów 
złotych na sport, bo te działania trzeba podejmować sukcesywnie. Zaczniemy 
od najpilniejszych.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał: czy mogę Pana 
prezydenta poprosić o spotkanie przy udziale MOSiR? 

Pierwszy wiceprezydent Miasta Łodzi p. Tomasz Trela powiedział: zarówno ja, jak 
i pracownicy Wydziału Sportu czy MOSiR jesteśmy do dyspozycji Państwa Radnych 
niemalże każdego dnia. Jeżeli tylko jesteśmy w stanie wyeliminować to, o czym mówił Pan 
przewodniczący i Państwo Radni, to zapraszam.  

Radny p. Marcin Zalewski zapytał o przebudowę hali przy ul. Skorupki. Czy ona się 
odbędzie w tym roku? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: ja nie mam takiej informacji. 
Myślę, że to są decyzję, które jeszcze będą przez Pana prezydenta i Pana skarbnika 
podejmowane. Budżet jest realizowany w oparciu o wytyczne Pana skarbnika. My mamy 
przygotowaną dokumentację, rozeznanie cenowe, dokumentację i pozwolenie na budowę, 
które jest już w tym momencie pełnomocne i możemy z tego w tym momencie skorzystać.  

Radny p. Marcin Zalewski zapytał: jak to jest kwota ogólna?  

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: jest to kwota ogólna w granicach 
12 000 000 zł. Natomiast ta przebudowa składa się z kilkunastu modułów i niewątpliwie 
trzeba decydować w oparciu o to, które z tych modułów przebudowy są najpilniejsze i 
powinny być wykonane jako pierwsze.  

Radny p. Marcin Zalewski zapytał: o ile obiektów zwiększył się stan MOSiR-u w roku 
bieżącym? Czy taki fakt w ogóle miał miejsce? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: w 2014 r. nie przybyły nowe 
obiekty jeśli chodzi o MOSiR. W trybie awaryjnym zajęliśmy się boiskiem przy ulicy 
Municypalnej, ale to nie jest obiekt. Jest to boisko, które staramy się utrzymywać i naprawiać 
najważniejsze uszkodzenia. Obiektów przybyło nam kilka w 2013 r.  

Radny p. Marcin Zalewski zapytał: o ofertę MOSiR na zajęcia. Czy te zajęcia są płatne? 
Czy widzi Pan jakiekolwiek zagrożenie dla tych zajęć w uwagi na zmniejszony budżet? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: jeśli chodzi o budżet na zajęcia 
realizowane przez MOSiR, to on nie zostanie zmniejszony. Wydaje się, ze nawet uda nam się 
wygospodarować pieniądze na dodatkowe zajęcia. Przeprowadziliśmy restrukturyzację 
i w naszych zasobach będzie więcej instruktorów sportu, którzy mogą zajęcia prowadzić. 
Wszystkie zajęcia organizowane przez MOSiR są bezpłatne.  
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Radny p. Łukasz Rzepecki zapytał o modernizację pływalni Wodny Raj. Na czym ona 
będzie polegała, czy kwota 270 000 zł wystarczy na wszystkie potrzeby z tym zakresie?  

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: modernizacja pływalni wiąże się 
z tym, że w zeszłym roku Wodny Raj ukończył 10 lat funkcjonowania i jest szereg działań, 
które należy podjąć, aby ten najlepszy w zasobach MOSiR-u basen miał odpowiedni standard. 
Wiąże się to przede wszystkim z odnowieniem samej hali, na której pojawiają się zacieki 
i istnieje konieczność przeprowadzenia modernizacji systemu odprowadzania skroplin 
i odmalowania dźwigarów. Wiąże to się także z przebudową układu wejścia. Trzeba 
przeprojektować położenie kasy. Wiąże to się także z nakładami na pływalnię zewnętrzną, 
która od dłuższego czasu jest dla nas bardzo istotna, ponieważ latem jest po prostu oblężona. 
I dlatego istnieje konieczność przeprowadzenia kilku zabiegów modernizacyjnych.  

Radny p. Łukasz Rzepecki zapytał: jaki jest przewidywany czas realizacji tego projektu 
i kiedy basen będzie zamknięty dla użytkowników? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: nie wszystkie prace będą 
prowadzone równocześnie. Niektóre z nich mogą być wykonywane podczas wyłączenia 
z użytkowania pomieszczeń (np. sauny). Jeśli chodzi o Wodny Raj, zawsze przerwa 
eksploatacyjna jest w pierwszym tygodniu września i w tym czasie kiedy ona nastąpi to może 
zostać ona wydłużona i z przeznaczeniem na remont niecki basenowej. Jeśli chodzi o basen 
zewnętrzny, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy te prace wykonywali zaraz po przyjęciu 
budżetu.  

Radny p. Łukasz Rzepecki zapytał: Pan dyrektor przewiduje, ze basen będzie zamknięty 
jedynie na dwa tygodnie, tak? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: to zależy przede wszystkim od tego 
jakie oferty zostaną złożone w przetargu. Jeśli okaże się, że wykonawcy nie będą 
zainteresowaniu robotą w takim ekspertowym tempie za takie pieniądze, to może to być trzeci 
tydzień. Jeżeli już, to jest to przełom sierpnia i września, aby nie wpływało to na 
funkcjonowanie. W tym czasie działa basen zewnętrzny i tak naprawdę większość 
użytkowników właśnie z niego korzysta w tym czasie. W tej chwili tam odbywa się szkolenie 
dzieci i młodzieży – w roku szkolnym jest tam bardzo duże obłożenie i dlatego nie 
zdecydujemy się na to, aby remont był przeprowadzony w ciągu roku szkolnego.  

Radny p. Łukasz Rzepecki powiedział: co roku basen jest zamykany na tydzień ze względu 
na bieżące naprawy. Radny zapytał: jaki to jest koszt w związku z niesprzedanymi biletami? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: basen musi być zamknięty co roku 
z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności eksploatacyjnych. Jest to zapisane 
z pozwoleniu na użytkowanie basenu. Jeśli chodzi o wpływy, to pragnę zwrócić uwagę, 
że ceny za korzystnie z basenu nie są cenami rynkowymi. Są ustalanie zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Łodzi i jest to najtańszy basen jeśli chodzi o nasze miasto. Dzienne 
przychody są na poziomie 2 000 zł.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz zapytał: czy MOSiR dysponuje jeszcze dokumentami 
koncepcyjnymi albo projektowymi jeśli chodzi o rozbudowę Wodnego Raju, wracając do 
pamiętnego planu budowy tam lodowiska? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: jeśli chodzi o koncepcję, to jest to 
pewnie jakaś pozycja w archiwum. Ja odszukam. W tym momencie nie analizowaliśmy 
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dokumentów koncepcyjnych. Opiewały one na kwotę przekraczającą chyba 60 000 000 zł. 
Nie myśleliśmy więc o tym, że w najbliższej perspektywie znajdą się środki na budowę 
następnym elementów na Wodnym Raju.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant  powiedział: rozumiem, że tak jak 
Pan zapowiadał otworzymy w tym roku basen przy ul. Sobolowej? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: 1 700 000 zł, który jest 
zarezerwowany na ten obiekt w wydatkach majątkowych umożliwi uruchomienie basenu 
1 lipca. Wiem, ze są zabiegi, aby to było nieco wcześniej, ze względu na ewentualne imprezy 
sportowe. 1 lipca jest niezagrożony.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant  powiedział: rozumiem, że basen 
otwieramy 1 lipca, a dalsze – drobne prace będą trwały.  

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: są to środki, które pozwolą 
uruchomić basen i zakończyć prace związane z niecką basenową. Przykrywanie niecki wiąże 
się z pozyskaniem dodatkowych środków i to nie jest uwzględnione w tym etapie. W tym 
etapie uwzględnione jest to, że basen będzie funkcjonował pod odkrytym niebem.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant  powiedział: MOSiR czyni 
starania, aby pozyskać środki z WFOŚ na lekkie zadaszenie? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: tak. Środki, które aktualnie są 
zarezerwowane w budżecie pozwalają wykonać ciężkie prace budowlane, które wiążą się 
z przygotowaniem fundamentów, z przygotowaniem obrzeży wokół niecki, 
z przygotowaniem samej niecki, dopływu wody, wymiany wody. Natomiast zadaszenie, 
to jest praca, która wiąże się z kilkoma dniami, kiedy ciężki dźwig ustawia zadaszenie na 
fundamentach. To nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie basenu. To jest właśnie ten 
tydzień, kiedy basen będzie wyłączony z użytkowania na czas przykrywania zadzsenie.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant  zapytał: jakie środki byłyby 
potrzebne, aby z tego basenu uczynić całoroczny? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: jest to bardzo trudne do podjęcia 
rozważanie dlatego że w ten sposób można myśleć, że dodanie kolejnych środków może 
spowodować, że będzie tam lepsza jakość. Basen całoroczny to zupełnie inne wymagania jeśli 
chodzi o nieckę basenową i sprawy techniczne i przeciwpożarowe. Szacunkowo mogę 
powiedzieć, że jest to kwota powyżej 40 000 000 zł. Rozeznawaliśmy takie działania na 
innych obiektach w Polsce. Nikt w Polsce na takie działania się nie zdecydował, bo skucie 
niecki i wybudowanie w tym miejscu nowego obiektu, to niewiele wyższe pieniądze. 
Niewiele zyskujemy utrzymując nieckę, która jest teraz, gdybyśmy mieli budować i ściany, 
i zachowywać wszystkie normy budowlane.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant  powiedział: przed 16 listopada 
były wizualizacje basenu i basenów dla dzieci. Kiedy jest realne, że to wszystko już nie 
będzie wizualizacją? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: te plany są związane z realizacją 
projektu Łódzkie Centra Sportu. Ten obiekt jest wpisany do tego projektu. ŁCS to 2016 r., 
kiedy będziemy mogli rozmawiać o finansowaniu. 2016-2017, to czas, kiedy zostanie 
zrealizowana docelowa koncepcja funkcjonowania tego obiektu.  
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Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał: jeśli chodzi o obiekt 
sportowy przy Skorupki, to tam miała być przeprowadzona modernizacja widowni, tak? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: tak.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał: czy będzie to 
wykonywane? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: my w tym momencie mamy 
dokumentację i pozwolenie na budowę. Mamy oszacowane kwoty. W tym momencie są to 
decyzje, które wymagają konsultacji z Panem skarbnikiem. W projekcie budżetu na 2015 r. 
takich środków nie ma.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał: jaka to kwota? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: modernizacja widowni – 5 400 000 
zł. Tak wynika z dokumentacji projektowej z kosztorysami.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał o parkingi przy obiekcie 
na ul. Skorupki.  

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: dokumentacja projektowa na 
parking przewiduje ok. 3 000 000 zł na zagospodarowanie całego terenu i parkingu wokół hali 
przy ul. Skorupki.  

Radny p. Marcin Zalewski powiedział: na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki są 
informacje na temat programów aktywizacyjnych. Czy MOSiR występował o ich realizację? 
Moim zdaniem warto przynajmniej je promować.  

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki powiedział: MOSiR realizuje kilka programów.  

Wydział Edukacji.  

Radny p. Marcin Zalewski zapytał o usterki wynikające z bieżącej eksploatacji boisk.  

Główny specjalista w Wydziale Edukacji p. Dorota Szafran powiedziała: usterki 
wynikające z bieżącej eksploatacji, bo w pierwszym roku najczęściej pojawiają się takie, 
gdzie jest niedoróbka wykonawcy. Jeśli chodzi o utrzymanie bieżące, to boiska poliuretanowe 
są łatwiejsze w utrzymaniu niż boiska ze sztuczną nawierzchnią, bo wystarczy je umyć raz do 
roku. Mamy również zarezerwowane pieniądze na przeczesywanie 39 boisk „orlikowych”. 
Natomiast nie ma osobnego tytułu na obsługę personalną tych boisk.  

Radny p. Marcin Zalewski zwrócił uwagę, że stan siatek ogradzających Orliki jest coraz 
gorszy, już niedługo będzie tak, że mogą one zagrażać zdrowiu i życiu użytkowników. 
Dlatego Komisja powinna wypracować w tej sprawie stanowisko.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski powiedział: począwszy od strony 293 
zapisano informację o zadaniach inwestycyjnych w Wydziale Edukacji. I zarówno w części 
dotyczącej szkół podstawowych, jak i gimnazjów macie Państwo szereg zadań z algorytmu 
czy też z budżetu obywatelskiego, które są związane ze sportem. W dużej części dotyczy to 
budowy czy modernizacji boisk czy obiektów wielofunkcyjnych. Jest to badajże 
ok. 1 400 000 zł na wszystkie te tytuły „okołosportowe”. To nie jest rzeczywiście tak, że na 
utrzymanie nowych obiektów środków nie ma, bo oczywiście one nie są wpisywane w ten 
sposób jak Orliki, gdzie są środki wyodrębnione, natomiast, ponieważ wiele z tych obiektów 
było i nadal jest w dyspozycji poszczególnych placówek, w związku z tym w planie 
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finansowym te środku na koszty utrzymania muszą być zapisane. Ja sobie nie wyobrażam, 
że tych środków nie będzie. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że są one zbyt małe, 
ale nie można powiedzieć, ze ich w ogóle nie ma.  

Wydział Gospodarki Komunalnej również ma chociażby jedno zadanie wprost dedykowane 
sportowi i pływalniom miejskim. Na stronie 296 opisane jest zadanie wieloletnie, które ma 
skończyć się w przyszłym roku. Jest ono związane z termomodernizacją szkoły nr 190 przy 
ul. Malczewskiego wraz z modernizacją pływalni.  

Radny p. Marcin Zalewski zapytał: czy w związku z tym, że szkoły muszą w planie 
wyszczególnić w swoim planie budżetowym na wydatki bieżące obsługę takiego obiektu, 
czy szkoły zostały w jakiś sposób wsparte z budżetu miasta na ten cel? 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski powiedział: ja nie powiedziałem, 
że muszą wyodrębnić tylko w ramach szeroko pojętego planu finansowego, dyrektorzy 
placówek muszą również kalkulować koszty utrzymania tej części infrastruktury.  

Radny p. Marcin Zalewski zapytał: czyli posiadać taki koszt w planie finansowym, czyli 
wyodrębnić? 

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski powiedział: oczywiście muszą to 
kalkulować. W związku z tym ja myślę, że na pewno w jakiejś części kalkulują. Ja wprost 
takich informacji nie mam. To musi być przy planowaniu każdej placówki indywidualnie. 
Natomiast jakieś koszty zawsze były jeżeli chodzi o te placówki. Być może przy nowych 
obiektach będzie to koszt troszeczkę większy. Natomiast te środki zawsze były kalkulowane 
i zapisywane w poszczególnych placówkach.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz powiedział: szkoła specjalna przy ul. Karolewskiej, która 
posiada halę sportową, z tego co wiem, będzie miała pewne zalecenia jeśli chodzi 
o przeprowadzenie tam prac. Hala będzie dopuszczona do września 2015 r., a później będzie 
wyłączona z użytkowania. Przeprowadzenie prac w okresie wakacji jest konieczne, chociażby 
na poziomie minimalnym zapewniającym dopuszczenie do użytkowania po wakacjach.  

Główny specjalista w Wydziale Edukacji p. Dorota Szafran powiedziała: przekażę Pana 
uwagi kierownictwu Wydziału.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poprosił o zabranie głosu Pana 
Witolda Skrzydlewskiego.  

Prezes Honorowy Klubu Żużlowego w Łodzi p. Witold Skrzydlewski wyraził 
zaniepokojenie z powodu braku ujęcia w projekcie budżetu na 2015 r. środków na realizację 
zadania związanego z budową stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi. Mimo 
wcześniejszych zapewnień odnośnie realizacji tej inwestycji w tej sprawie, jeśli chodzi 
o projekt budżetu na kolejny rok - nie ma postępów. Natomiast w projekcie WPF wydatki na 
budowę stadionu żużlowego są zaplanowane dopiero na 2017 r. w kwocie 15 000 000 zł i na 
2018 r. w kwocie 30 000 000 zł. Z prognozy finansowej wynika, że największa płatność 
przypada dopiero na 2018 r. Oznacza to, że nie ma szansy, aby w 2017 r. odbyły się 
rozgrywki na nowym stadionie.  

Warunkiem dopuszczeń do rozgrywek pierwszoligowych jest posiadanie zaplecza sportowego 
o odpowiednim standardzie. Klub Żużlowy Orzeł Łódź osiąga bardzo wysokie wyniki 
sportowe dzięki którym wszedł do pierwszej ligii. Jednocześnie składane wcześniej obietnice 
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władz miasta Łodzi gwarantujące budowę stadionu żużlowego od 2015 r. były również 
ważnym elementem w dopuszczeniu klubu do rozgrywek w tej lidze.  

Pan prezes przypomniał, że klub Orzeł Łódź zajmuje bardzo ważne miejsce na sportowej 
mapie Łodzi. Zawodnikom kibicują łódzkie rodziny. Meczami żużlowymi są zainteresowani 
przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Jest to sport, który nie dzieli, a integruje 
wszystkie pokolenia.  

Pan Witold Skrzydlewski podkreślił, że klub funkcjonuje na wysokim poziomie także dzięki 
dużemu zaangażowaniu finansowemu zarówno Jego rodziny, jak i sponsora strategicznego.  

Na zakończenie swojej wypowiedzi Prezes Honorowy Klubu Żużlowego w Łodzi 
p. Witold Skrzydlewski zapytał: dlaczego koszt budowy stadionu przy al. Unii Lubelskiej 2 
wzrósł z kwoty 90 000 000 zł do kwoty 134 000 000 zł?  

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta wyjaśniła, że przedmiotowy 
wzrost o 44 000 000 zł spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia prac związanych 
z przebudową układu komunikacyjnego wokół stadionu.  

Pierwszy wiceprezydent Miasta Łodzi p. Tomasz Trela powiedział: jeśli chodzi 
o dokumentację projektową, to przetarg został ogłoszony i rozstrzygnięty w 2014 r. W roku 
2015 w WPF trzeba zapisać tytuł zadania, którego realizacja nastąpiłaby w latach 2016-2017.  

Biuro ds. Inwestycji. 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta przedstawiła zadania inwestycyjne 
zaproponowane przez Biuro do realizacji w roku 2015 w dziale 926 Kultura fizyczna. 
W rozdziale Obiekty sportowe zapisano: 1) Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych 
Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego –
etap II „przebudowa Stadionu Miejskiego przy A. Unii”, w WPF – 68 396 978 zł. 
2) „Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego 
– Kampus Politechniki Łódzkiej” w WPF 3 miliony zł. 3) „Budowa stadionu przy 
Al. Piłsudskiego” w WPF 52 500 zł. 4) „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w 
Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo-Konferencyjnego etap I „Hala 
widowiskowa – wydatki zawiązane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu” 
w WPF – 0, w wydatkach pozostałych 1 700 000. zł.  

Zarząd Dróg i Transportu. 

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych w ZDiT p. Katarzyna Sikorska przedstawiła 
zadania inwestycyjne zaproponowane przez Zarząd Dróg i Transportu do realizacji w roku 
2015 dotyczące budowy układu dróg rowerowych na terenie miasta Łodzi. Na realizację tego 
zadania w projekcie budżetu miasta Łodzi zaproponowano kwotę 5 mln zł. Ponadto w ramach 
ZDiT zapisano kwotę 55 tys. 400 zł na realizację zadania 2187301 – Wydatki realizowane 
w ramach budżetu obywatelskiego. Zaplanowane środki w wydatkach bieżących 
przeznaczone zostaną na zadanie: „Ulice przyjazne rowerom”. Zadanie polega na 
dopuszczeniu dwukierunkowego ruchu rowerowego na wskazanych gminnych drogach 
jednokierunkowych (dla pojazdów mechanicznych) za pomocą znaków T-22 („nie dotyczy 
rowerów). Dodatkowo na końcu ulicy dwukierunkowej dla rowerów (wylot tylko dla 
rowerów) zadanie przewiduje umieszczenie znaku A7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu” – tak, 
aby rowerzysta mógł kontynuować jazdę w wybranym kierunku, po ustąpieniu pierwszeństwa 
innym uczestnikom ruchu.  
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Zarząd Zieleni Miejskiej. 

Dyrektor Zarz ądu Zieleni Miejskiej p. Arkadiusz Jaksa powiedział: zadania bieżące 
związane z propagowaniem sportu i rekreacji przez ZZM są opisane w projekcie budżetu na 
stronie 272. Działanie promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź z kwotą 
47 500 zł, z czego na elementy sportowo-rekreacyjne przewidziane jest 23 600 zł przede 
wszystkim na prowadzenie różnego rodzaju aktywności w terenach zielonych. W zadaniach 
inwestycyjnym mamy 20 000 zł na założenie murawy na boisku w Parku Sielanka. Jest to 
zadanie z algorytmu oraz zadania inwestycyjne majątkowe: wykonanie siłowni zewnętrznej 
w Parku Kilińskiego. To zadanie z algorytmu w kwocie 35 000 zł. Budowa siłowni w Parku 
im Zaruskiego z kwotą 190 000 zł. To zadanie również zawiera budowę alejek, oświetlenia 
i innych elementów. Z budżetu obywatelskiego przewidziane jest zadanie na 900 000 zł, które 
również zawiera stworzenie siłowni zewnętrznej w ramach odnowy Teofilowi – rewitalizacja 
Parku Piastowskiego. Tutaj jest wymiana chodników, pielęgnacja zieleni, kompleksowa 
rewitalizacja parku. W naszym budżecie są więc środki na urządzenie trzech siłowni 
i wymianę jednego boiska.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof M ączkowski powiedział: wydaje mi się, że te 
propozycje, które zostały Państwu przedstawione są związane z takimi, a nie innymi 
możliwościami finansowymi miasta. Jak już mówiłem wcześniej, oczywiście jest pewna 
koncentracja na tych tytułach, które są kontynuowane i które przede wszystkim mają 
finansowanie zewnętrzne i trzeba je rozliczyć do końca przyszłego roku. Dlatego być może 
pewien Państwa niedosyt związany z różnymi tytułami, m.in. ze ścieżkami rowerowymi. 
Niemniej jednak będę cały czas powtarzał, że bardzo dużo ścieżek jest realizowanych w 
ramach tych dużych inwestycji drogowych.  

Budżet obywatelski to wyodrębniona część budżetu miasta. Gdyby nie budżet obywatelski, to 
na pewno część z tych środków byłaby też dedykowana czy to edukacji, czy sportowi. W 
związku z tym, ja uważam, że to bardzo dobrze, że społeczeństwo widzi ten problem i chce 
wspomagać tę część infrastruktury miejskiej.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie Komisji 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok – 
druk nr 271/2014 w zakresie merytorycznych zainteresowań Komisji:  

Wydział Sportu: 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymujących się”  
 – 0 głosów. 

W wyniku głosowania nie wydano opinii. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: 
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Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymujących się”  
 – 0 głosów. 

W wyniku głosowania nie wydano opinii. 

Biuro ds. Inwestycji: 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
 – 4 głosy. 

W wyniku głosowania wydano opinię pozytywną. 

Zarząd Dróg i Transportu: 

Wynik głosowania: „za” – 2 głosy, „przeciw” – 6 głosów, „wstrzymujących się” 
 – 0 głosów. 

W wyniku głosowania wydano opinię negatywną. 

Wydział Edukacji: 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymujących się” 
 – 0 głosów. 

W wyniku głosowania nie wydano opinii. 

Zarząd Zieleni Miejskiej: 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymujących się” 
 – 1 głos. 

W wyniku głosowania wydano opinię pozytywną. 

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie Komisji 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2015-2040 – druk nr 272/2014.  

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 4 głosy, „wstrzymujących się” 
 – 0 głosów. 

W wyniku głosowania nie wydano opinii. 

Ad. 4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

W tym punkcie porządku obrad żadnych spraw nie zgłoszono. Wobec tego przewodniczący 
Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zakończył posiedzenie Komisji.  

Protokół sporządziła:      Komisja przyjęła protokół: 

Monika Olejniczak         Jarosław Tumiłowicz 

 

sekretarz Komisji     przewodniczący Komisji  

 
 


