
DPr-BRM-II.0012.16.4.2020 
Protokół nr 14/VII/2020 

 
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 lipca 2020 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -    10 radnych  
 
nieobecnych  -      2 radnych     
         tj. p. Rafał Reszpondek 
         tj. p. Tomasz Kacprzak 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 13/V/2020 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości  
i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Potokowej 12 i Potokowej 
bez numeru – druk nr 163/2020. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Posiedzeniu przewodniczyła wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara.  
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Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara powitała obecnych on-line radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do 
prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.  
 
Następnie wiceprzewodnicząca Komisji zaproponowała zmianę porządku obrad  
i w pierwszej kolejności rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały – druk nr 163/2020.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zmianę porządku obrad. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości  
i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Potokowej 12 i Potokowej bez 
numeru – druk nr 163/2020. 

 
 
Wydział Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Michał Olejniczak zapytał, czy klub będzie współpracował z AC Milan.  
 
Milan Club Polonia Łódź, prezes p. Mariusz Wilkowiecki wyjaśnił, że klub obowiązywała 
trzyletnia umowa licencyjna z AC Milan, która przynosiła obopólne korzyści. Obecnie 
umowa wygasła. Chcąc kontynuować poprzednie działania klub uruchomił zajęcia sportowe 
dla dzieci – ok. 150 dzieci i dodatkowo uruchomić zajęcia z lekkoatletyki oraz piłki nożnej 
dziewcząt.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara dodała, że zarówno Wydział Sportu, jak 
i MOSiR są bardzo zadowoleni ze współpracy z klubem. Widoczne jest wysokie 
zaangażowanie w realizowane projekty. Następnie zapytała o współpracę  klubu z Radą 
Osiedla i czy w długoletnim okresie dzierżawy klub zobowiązuje się do kontynuowania tej 
współpracy.  
 
Milan Club Polonia Łódź, prezes p. Mariusz Wilkowiecki odpowiedział, że klub blisko 
współpracuje nie tylko z Radą Osiedla, ale również z pobliską szkołą i przedszkolem –  
o czym świadczy corocznie organizowany festyn.  
 
Radny p. Tomasz Anielak zapytał, jak długo klub działa na tym terenie i jak duża liczba 
dzieci korzysta z usług klubu, czy wymagana jest przynależność klubowa itp. 
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Milan Club Polonia Łódź, prezes p. Mariusz Wilkowiecki odpowiedział, że klub dzierżawi 
stadion trzy lata i umowa ta kończy się. W zajęciach uczestniczy 150 dzieci, które przynależą 
do klubu, a drugie tyle dzieci ze szkoły podstawowej współpracującej z klubem również 
korzysta z zajęć. Liczba chętnych do uczestniczenia w zajęciach powiększy się, gdyż klub 
chce uruchomić zajęcia z innych dyscyplin sportowych. Klub jest też certyfikowaną szkółką 
piłkarską.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 13/V/2020 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 3 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że pisma które wpłynęły do Komisji 
(wymienione poniżej) umieszczone zostały w folderze poczty elektronicznej pn. Aktówka, 
Komisja Sportu i Rekreacji. 
 
- prośba Stowarzyszenia Kibiców Łódzkiego Żużla „Orzeł” o zmianę nazwy stadionu 
żużlowego w Łodzi 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara przypomniała, że na początku roku 
stowarzyszenie również wystąpiło z pismem w sprawie zmiany nazwy stadionu, jednak nie 
zaproponowało nowej nazwy. Teraz proponuje nazwę Speedway Arena Łódź, uzasadniając że 
obecna nazwa kojarzy się ze stadionem w Toruniu. Wiceprzewodnicząca rozmawiała w tej 
sprawie z prezesem MAKiS i wyraził on opinię o chęci komercjalizacji nazwy stadionu. 
Nowa proponowana nazwa nie wyklucza komercjalizacji  
 
Radny p. Michał Olejniczak powiedział, że jest w stałym kontakcie z prezesem 
stowarzyszenia i jego przedstawiciele są zdania, że nowa nazwa może przyciągnąć nowych 
inwestorów, a może też kibiców. Dlatego radny popiera zmianę nazwy stadionu.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski wyraził opinię, że Komisja winna 
zająć się realnymi a nie drugoplanowymi problemami łódzkiego sportu. Trwa czas pandemii, 
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niewiadomy jest sposób funkcjonowania łódzkich klubów, jest czas po rozgrywkach 
piłkarskich, których efektów radny niechciałby komentować. Dlatego warto zastanowić się 
nad tym, co dalej z łódzkim sportem. W przekonaniu radnego Komisja nie czyni zbyt wiele, 
aby wesprzeć łódzki sport, ale też zrozumieć, z jakimi problemami on się boryka. Kiedy 
radny rozmawia z działaczami różnych klubów i dyscyplin wyczuwa niepewność i strach – co 
dalej! Łódzki samorząd dla wielu klubów, to „być albo nie być” w przyszłości. Trzeba zacząć 
mówić poważnie o łódzkim sporcie. Zaproponował spotkanie w gronie prezydium Komisji, 
aby podjąć plan działania we współpracy z Prezydentem Miasta Łodzi oraz UMŁ. Podkreślił, 
że wyniki oraz perspektywa dla łódzkich klubów przejmuje go trwogą.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara nie zgodziła się z tezą, że podejmowane 
dziś przez Komisję tematy, to sprawy drugoplanowe. Przychyla się jednak do koncepcji 
spotkania w gronie prezydium dla omówienia dalszych prac. Na kolejnym posiedzeniu radna 
chciałaby poruszyć temat dotacji dla klubów - obecnie znane są kwoty ogólne, bez kwestii ich 
podziału. Zapewne informacja ta będzie niedługo znana.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła        Wiceprzewodnicząca Komisji 
 
Magdalena Czerkawska          Marta Przywara 
 


