
DPr-BRM-II.0012.16.5.2021 

Protokół nr 24/VI/2021 

 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 21 czerwca 2021 r.  

 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

 

 

stan Komisji   -   13 radnych  

 

obecnych   -   12 radnych  

 

nieobecnych  -      1 radny  tj. 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 23/V/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Prezentacja Minibasket Ligi. 

4. Rozpoczęcie sezonu letniego (oferta MOSiR). 

5. Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

6. 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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Następnie Przewodnicząca poinformowała, że niniejszy porządek został poszerzony  

Aneksem nr 1. 

 

1. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta łodzi z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 

2020” – druk nr 174/2021.  

2. Podsumowanie prac zespołu ds. klas sportowych.  

 

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku posiedzenia.  

 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara przedstawiła proponowany porządek po 

zmianach. 

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 23/V/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Prezentacja Minibasket Ligi. 

4. Rozpoczęcie sezonu letniego (oferta MOSiR). 

5. Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta łodzi z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 

2020” – druk nr 174/2021.  

7. Podsumowanie prac zespołu ds. klas sportowych.  

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek obrad. 

 

Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański zwrócił się z prośbą  

o zmianę porządku na następujący, ze względu na obowiązki służbowe tj. uczestniczenie  

w uroczystościach zakończenia roku szkolnego.  

 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 23/V/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 



 3 

4. Prezentacja Minibasket Ligi. 

5. Rozpoczęcie sezonu letniego (oferta MOSiR). 

6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta łodzi z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 

2020” – druk nr 174/2021.  

7. Podsumowanie prac zespołu ds. klas sportowych.  

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek obrad. 

 

Komisja w głosowaniu przy 12 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

 

Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 23/V/2021 posiedzenia Komisji. 

 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

 

Przewodnicząca Komisji poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

 

Komisja w głosowaniu przy 12 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

 

Ad pkt 3 - Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański powiedział, że ferie letnie 

będą zorganizowane w dwóch trybach:  

- wypoczynek poza miejscem zamieszkania – dwutygodniowe kolonie w miejscowości 

Grotniki organizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi, w 4 turnusach 

uczestniczyć będzie 192 uczniów, w każdym turnusie po 48 uczestników - uczniowie szkół 

podstawowych, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, bądź które 

ucierpiały na skutek pandemii, bądź zamieszkują teren rewitalizacji, czy wychowują się  

w rodzinach zastępczych. Pierwszy turnus – 28 czerwca do 10 lipca, ostatni turnus  

– 9 sierpnia do 28 sierpnia. Łączny koszt kolonii to 380 tyś. zł. Organizacja wypoczynku 

została dostosowana do wymogów związanych z bezpieczeństwem pod kątem COVID-19, 

grupy są zmniejszone i stosowane będą pozostałe elementy ostrożności ze względu na 

pandemię.  

- wypoczynek w miejscu zamieszkania – zajęcia w formie półkolonii, dwutygodniowe 

turnusy organizowane przez placówki – głównie szkoły podstawowe. W turnusach 

przygotowano 2025 miejsc. Na pierwszy turnus zgłosiło się najwięcej chętnych – 1275 osób, 

na drugi 615 osób, trzeci 285 osób, czwarty 150 osób. Łączny koszt organizacji turnusów to  
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1 010 750 zł. Tu również zachowane zostaną wszystkie elementy bezpieczeństwa pod kątem 

COVID-19. 

Pojawił się również trzeci nowy element – wypoczynek w miejscu zamieszkania, zajęcia 

zamknięte w formie dwutygodniowych półkolonii dla dzieci uczących się w łódzkich 

szkołach i placówkach kształcenia specjalnego. Przewidziano 45 miejsc, grupy 5 osobowe  

w trzech placówkach, w trzech turnusach. Łączny koszt to 51 450 zł. Trwają rozmowy  

z dyrektorami łódzkich szkół specjalnych, aby rozszerzyć ofertę. Odbyło się dotąd jedno 

spotkanie. Zbierane są informacje, jak można jeszcze ten wypoczynek organizować.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zapytała o zajęcia sportowe i integracyjne dla 

dzieci, które po pandemii potrzebują wysiłku fizycznego, kontaktu bezpośredniego itp.  

 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji p. Piotr Szymański wyjaśnił, że jak w latach 

poprzednich za organizację zajęć odpowiada dyrektor placówki. Przygotowany plan zajęć 

wysyła on do Kuratorium Oświaty. Zapewnił, że jak w latach poprzednich dzieci będą dużo 

czasu spędzały na świeżym powietrzu, na terenach wokół budynków oraz na planowanych 

wyjściach.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła się z prośbą, aby Wydział 

przedstawił swoje rekomendacje dotyczące organizacji półkolonii wszystkim organizatorom, 

aby wspomniane elementy pojawiły się w organizacji wypoczynku letniego dzieci.  

 

 

Ad pkt 4 - Prezentacja Minibasket Ligi. 

 

 

Przedstawiciel Minibasket Liga p. Szymon Baran przedstawił prezentację. 
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Faza pytań i dyskusji.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła się z prośbą do Wydziału Edukacji  

o wypracowanie i podjęcie działań, które mogłyby rozpropagować Minibasket Ligę  

w szkołach, dotarcie do trenerów i dyrektorów. 

 

Wydział Edukacji p. Eryk Rawicki zapewnił pomoc w tym zakresie.  

 

Radny p. Rafał Markwant podziękował za tak cenną inicjatywę. Podkreślił, że brakuje 

działań innych, niż z zakresu piłki nożnej, a koszykówka i inne dyscypliny – rugby, zapasy, 

judo są trudniej dostępne, a dużo bardziej ogólnorozwojowe.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powiedział, że ceni każdą 

inicjatywę, która ma za zadanie poprawić stan zdrowia fizycznego, ale problemy o których 

mówił p. S. Baran mogą wynikać, albo z nieznajomości realiów w szkole, albo z zakresu 

zadań z zakresu sportu młodzieżowego realizowanych przez Miasto. To 240 tyś zł. 

przeznaczane na Miejski Szkolny Związek Sportowy, który nie tylko organizuje 

współzawodnictwo w kilkudziesięciu dyscyplinach sportowych – od I klasy szkoły 

podstawowej do IV klasy liceów i techników, ale również zajmuje się upowszechnianiem 

sportu wśród dzieci i młodzieży, a także promocją przedsięwzięć z tym związanych. Szkoły 

nie stronią od współpracy z organizatorami sportu, tylko po prostu tych imprez jest tak dużo, 

że nauczyciel wf nie jest w stanie wszystkiego ogarnąć, a i dyrektorzy mają wątpliwości co do 

ilości konkurencji w których młodzież bierze udział. Nauczyciel wf, to nie tylko realizator 

zajęć w ramach Szkolnego Związku Sportowego, ale również organizator współzawodnictwa 

w ligach sportowych na różnych poziomach. Do tego dochodzą jeszcze zajęcia wychowania 

fizycznego. Każdy nowy podmiot, który wchodzi z jakąkolwiek ofertą musi liczyć się z tym, 

że nauczyciel nie realizuje proponowanych zadań nie dlatego że nie chce, tylko dlatego że 

fizycznie nie ogarnia tego w zakresie swoich zadań. Kolejna rzecz, to to, iż Minibasket Liga 

realizuje swoje zajęcia w Zatoce Spotu. To reprezentacyjne miejsce, ale komercję stawia 

ponad działania związane z udostepnieniem na zasadzie charytatywnej. To się wiąże ze 

wszystkim, co Miasto realizuje w zakresie sportu, począwszy od zajęć pływackich, 

 a skończywszy na zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Wyraził opinię, że na takim etapie 

Minibasket Ligi zajęcia finalizujące, czyli 10 turniejów, które p. S. Baran chciałby 

zorganizować, mogłyby odbywać się w zupełnie innym anturażu i o wiele tańszym. Jest wiele 

szkół w Łodzi, które dysponują olbrzymimi halami sportowymi, może z nieco mniejszą 

widownią. Osobiście będzie wspierał działania Minibasket Ligi, jeśli taki program zostanie 

oficjalnie zgłoszony do Miasta, ale zainteresowany jest opinią resortowego wydziału  

tj. Wydziału Sportu w tej sprawie. Jednocześnie zasugerował zmniejszenie kosztów tam, 

gdzie to będzie możliwe – np. kosztu wynajmu hal, aby skutecznie wprowadzić propozycję 

Minibasket Ligi do działań budżetowych i programowych w Łodzi.  

 

Przedstawiciel Minibasket Liga p. Szymon Baran odpowiedział, że co do komercyjnej 

części, to rozwój dzieci oczywiście jest najważniejszy, ale mimo wszystko oprawa zawodów 

– zaangażowanie rodziców, możliwość ich uczestnictwa i bycia na trybunach 

reprezentacyjnego obiektu, zaangażowanie dzieci wynika nie tylko z możliwości uprawiania 

sportu, ale również z jego przeżywania, uczestniczenia w spektaklu, który zachęca do 

dalszego zajmowania się tą dyscypliną. Dlatego ważne, aby była to reprezentacyjna hala, co 

podnosi prestiż i zachęca. Oczywiście optymalizacja kosztów, to jak najbardziej warte 
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dyskusji. Podziękował za złożone uwagi, które przeanalizuje i postara się dużo poprawić, bo 

zawsze jest coś do poprawienia i wzmocnienia. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara powiedziała, że aspekt sportowy jest 

priorytetem, ale w czasach w jakich żyjemy oprawa wydarzenia, to bardzo istotny element. 

Jest tyle rozrywek, które są atrakcyjne, że aby przyciągnąć dzieci do aktywności fizycznej też 

trzeba ten aspekt zauważyć. Jeśli p. S. Baran jest w stanie pozyskać sponsorów, którzy wezmą 

na swe barki niektóre koszty, to bardzo cenne.  

 

Przedstawiciel Minibasket Liga p. Szymon Baran zaznaczył, że jego celem było 

zapoznanie radnych z realizowanym projektem, jego popularyzacja, a nie pozyskanie 

środków finansowych. Jeśli projekt będzie popularny, wzrośnie zainteresowanie rodziców  

i sponsorów. Chodzi o pozyskanie szkół do realizacji projektu i nowych pomysłów, jak finały 

regionalne itp.  

 

Radna p. Katarzyna Wachowska wyraziła swoje ogromne uznanie dla działań  

p. S. Barana, jego zaangażowanie w popularyzację koszykówki, bo bardzo wielu uczniów 

interesuje się koszykówką. Wyraziła nadzieję, że coraz więcej szkół będzie brało udział  

w projekcie. 

 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk dodał, że Wydział również bardzo 

pozytywnie ocenia tę inicjatywę i wspiera finansowo w miarę możliwości. W tym roku 

dotacja dla Fundacji Minibasket Liga wyniosła 11000 zł. Jeśli chodzi o promocję tego 

projektu, to na stronie internetowej zamieszczane są informacje na jego temat. Wydział 

otwarty jest na współpracę, przedstawiciele Wydziału goszczą na rozgrywkach i oceniają ich 

poziom bardzo wysoko.  

 

Przedstawiciel Minibasket Liga p. Szymon Baran podziękował za możliwość 

uczestniczenia w spotkaniu.  

 

 

Ad pkt 5 - Rozpoczęcie sezonu letniego (oferta MOSiR). 

 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła się z prośbą uaktualnienie informacji 

przekazanej radnym jakiś czas temu. Zapytała, dlaczego mieszkańcy Łodzi nie mogą jeszcze 

korzystać z obiektów i kiedy taka możliwość nastąpi.  

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski wyjaśnił, że po 

spotkaniu prześle radnym harmonogram siatki oferty letniej aktywności MOSiR. Dodał, że 

zakaz korzystania z plaż i przystani rekreacyjnych obowiązywał będzie jeszcze do 26 czerwca 

br. Wtedy przestanie obowiązywać rozporządzenie zakazujące takiej działalności. Odbyło się 

wiele konferencji prasowych na ten temat, dziś również. Przesłano również petycję w sprawie 

uwolnienia tej działalności. Nie przyniosło to efektu. W ubiegłym tygodniu podczas 

konferencji rządu powiadomiono, iż te obostrzenia nie zmienią się do początku wakacji. 

Zapewnił, że Ośrodek jest gotowy do sezonu. W pierwszej kolejności uruchomione zostaną 

kąpieliska. Będą działały one w wydłużonym czasie - od 9 do 19, w weekendy i święta  

od 9 do 20. „Ruszą” też przystanie – w takich samych godzinach. Takie same godziny 

dotyczyły będą Wodnego Placu Zabaw w Arturówku. Od 28 czerwca br. „ruszy” Łódzkie 

Miasteczko Sportu i oferować będzie gry i zabawy terenowe, sporty ogólnorozwojowe  
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i sztuki wali – kendo, aikido, kung-fu i samoobrona, gimnastyka w wodzie z elementami 

walki, treningi ogólnousprawniające i nordic walking. Trwają jeszcze rozmowy nt. Szkoły 

Małego Lotnictwa i będzie to dodatkowa atrakcja dla dzieci.  

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Brak pytań. 

 

Brak głosów w dyskusji.  

 

 

Ad pkt 6 - 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta łodzi  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

na rok 2020” – druk nr 174/2021. 

 

 

Biuro Aktywności Miejskiej p. Artur Skórzak omówił sprawozdanie.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Faza pytań i dyskusji.  

 

Brak pytań.  

 

Brak głosów w dyskusji.  

 

 

Ad pkt 7 - Podsumowanie prac zespołu ds. klas sportowych. 

 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara wyjaśniła, że temu tematowi poświęcone 

zostanie odrębne posiedzenie Komisji Sportu wspólne z Komisją Edukacji. Dziś 

przedstawione zostanie krótkie podsumowanie prac Zespołu i perspektywy jego dalszych 

działań. 

 

Wydział Edukacji p. Eryk Rawicki wyjaśnił, że w toku posiedzeń Zespołu wypracowano 

następujące propozycje: 

- nie ograniczać powoływania nowych i funkcjonowania istniejących klas sportowych,  

w ramach posiadanych środków 

- analizować dokładnie powoływanie nowych oddziałów sportowych pod względem 

sportowym, wychowawczym i finansowym 

- zastanowić się, jakie są możliwości zapewnienia indywidulanego toku nauki najlepiej 

rokującym zawodnikom, w ramach obowiązujących przepisów 

- corocznie weryfikować pracę trenerów 

- włączyć kluby do procesu rekrutacji do oddziałów sportowych 

- stworzyć możliwości kontynuacji nauki w klasach sportowych, w szkołach 

ponadpodstawowych 
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- jeżeli zawodnik będzie chciał kontynuować karierę w innym mieście, wprowadzić zasadę 

żądania ekwiwalentu za wyszkolenie 

Brak jeszcze pełnego obrazu aktualnego stanu klas sportowych. Będą działały klasy sportowe 

w pierwszych klasach szkół podstawowych: 

SP nr 7 – gimnastyka sportowa;  

SP nr 46 - łyżwiarstwo 

SP nr 173 – pływanie 

SP nr 190 - pływanie 

SP nr 198 - pływanie 

Nie udało się otworzyć oddziału przy SP nr 41 – gimnastyka artystyczna, gdyż zgłosiła się 

zbyt mała liczba chętnych.  

 

Faza pytań i dyskusji. 

 

Brak pytań. 

 

Brak głosów w dyskusji. 

 

 

Ad pkt 8 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

 

Spraw nie zgłoszono.  

 

 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

 

 

 

   Protokół sporządziła        Przewodnicząca Komisji 

 

Magdalena Czerkawska      Marta Przywara 

 

 


