
DPr-BRM-II.0012.16.3.2021 
Protokół nr 22/III/2021 

 
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 15 marca 2021 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -   10 radnych  
 
nieobecnych  -      2 radnych  tj. p. Damian Raczkowski 
           p. Rafał Reszpondek 
 
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 porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 21/II/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta 
Łodzi w 2021 r. – druk nr 1/2021.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodnicząca 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.  
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Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku posiedzenia.  
 
 
Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara przedstawiła proponowany porządek 
posiedzenia. 
 
Uwag nie zgłoszono.  
 
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek obrad. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 21/II/2021 posiedzenia Komisji. 
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
 
Przewodnicząca Komisji poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Łodzi  
w 2021 r. – druk nr 1/2021. 

 
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk omówił projekt uchwały wraz 
uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał, czy i jakie usługi będą 
świadczone dla mieszkańców na „Młynku”. 
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk wyjaśnił, że obiekt rekreacyjny 
„Młynek” nie jest kąpieliskiem. Dodał, że obiekt ten będzie świadczył takie usługi jak 
funkcjonowanie przystani wodnej oraz wypożyczalni sprzętu pływającego - rowery wodne, 
kanoe. 
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Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 7 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że pisma które wpłynęły do Komisji 
(wymienione poniżej) umieszczone zostały w aplikacji e-Sesja oraz w folderze poczty 
elektronicznej pn. Aktówka, Komisja Sportu i Rekreacji. 
 
- pismo Centrum Służby Rodzinie o objecie patronatem V edycji Łódzkiego Turnieju 
Piłkarskiego „Świetlic Środowiskowych”, w terminie 2.09-4.10.2021 r. 
 
Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zaproponowała przekazanie pisma wraz  
z pozytywną opinią Komisji do: 
- przewodniczącego Rady Miejskiej, z prośbą o objecie wydarzenia patronatem 
- Pełnomocnika ds. Dziedzictwa Łodzi, z prośbą o objecie wydarzenia patronatem Prezydenta 
Miasta Łodzi 
- Wydziału Sportu, z prośbą o ufundowanie pucharów 
 
Radni przyjęli propozycję przez aklamacje.  
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk zadeklarował, że puchary zostaną 
przekazane organizatorowi wydarzenia.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o koszt naprawy zniszczonych krzesełek na stadionie 
ŁKS przed mającymi się odbyć piłkarskimi derby.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zaproponowała skierowanie pisma w tej 
sprawie do Miejskiej Areny Kultury i Sportu. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski wyraził opinię, iż samo wystąpienie 
o informację jest dalece niewystarczające. Natomiast istotne jest, kto poniesie koszty napraw. 
Dodał, że przekazując użytkownikom obiekty sportowe należy oczekiwać dochowania przez 
nich pewnych standardów – nie tylko dotyczących bezpieczeństwa ale również stanu 
obiektów przed i po wydarzeniach sportowych.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak dodał, że według jego wiedzy koszt naprawy wynosił będzie 
ok. 100 tys. zł.  
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk dodał, że zniszczonych zostało ok. 100 
krzesełek. Jeszcze nie sporządzono wyceny dotyczącej koniecznych napraw.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, jak dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
będzie realizował ogólnodostępność do sprzętu zakupionego przez MOSiR w ramach budżetu 
obywatelskiego.  
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski wyjaśnił, że 
zmiany w zapisach regulaminu budżetu obywatelskiego w tym zakresie dotyczyć będą 
kolejnej edycji budżetu obywatelskiego i zakupionego z tego tytułu sprzętu. Dodał, że 
Ośrodek zgłaszał w tej sprawie liczne uwagi, podkreślając, że ogólnodostępność nie jest 
równoznaczna z bezpłatnym korzystaniem ze sprzętu oraz fakt, iż takie rozumienie 
ogólnodostępności może spowodować paraliż pracy MOSiR.  
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk zaproponował, aby podczas jednego  
z posiedzeń Komisji przeprowadzić debatę na temat zapobiegania chuligańskim zachowaniom 
na stadionach, wzorując się na angielskim modelu postępowania w tym zakresie. Być może 
niektóre z rozwiązań będzie można zastosować na poziomie samorządu.  
 
Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara podziękowała za złożoną propozycję oraz 
zadeklarowała zorganizowanie takiej debaty po uzyskaniu prze Komisję informacji  
z Miejskiej Areny Kultury i Sportu.  
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła        Przewodnicząca Komisji 
 
Magdalena Czerkawska      Marta Przywara 
 


