
DPr-BRM-II.0012.16.8.2021 

Protokół nr 27/IX/2021 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 20 września 2021 r.  

posiedzenie wyjazdowe 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 13 radnych  

obecnych   -   9 radnych  

nieobecnych  -   4 radnych  

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. Posiedzeniu Komisji przewodniczyła: 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 26/VIII/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Wizytacja hali sportowej MOSiR przy ul. Małachowskiego oraz Ośrodka 

treningowego Łodzianka. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara powitała obecnych radnych oraz 

zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku posiedzenia.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara przedstawiła proponowany porządek.  

Uwag nie zgłoszono.  
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Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek obrad. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 26/VIII/2021 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

Ad pkt 3 - Wizytacja hali sportowej MOSiR przy ul. Małachowskiego oraz Ośrodka 

treningowego Łodzianka. 

Radni wraz zaproszonymi gośćmi rozpoczęli wizytowanie hali sportowej MOSiR. Podczas 

wizytacji, w trakcie dyskusji radni zgłaszali pytania, zaproszeni goście zgłaszali uwagi 

dotyczące wyposażenia i funkcjonowania hali. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Iwona Safjanowska 

przedstawiła radnym i gościom wyposażenie hali, zwróciła uwagę na zakupione nowoczesne 

kosze ligowe z zegarami. Dodała, że niestety parkiet w sali głównej wymaga wymiany. 

Wyjaśniła, że zadanie to zostało ujęte w planie zadań inwestycyjnych MOSiR na przyszły 

rok. Inwestycja oszacowana została na kwotę 500 tyś. zł. Zapewnił o czynionych staraniach, 

aby zadanie znalazło się w zatwierdzonym przez Skarbnika Miasta i władze Miasta Łodzi 

budżecie. Podkreśliła, że poza dotychczasowymi kontrahentami, użytkownikami hali, na stałe 

do współpracy włączył się Futsal. Wszyscy użytkownicy porozumieli się w sprawie 

harmonogramu użytkowania hali.  

Prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Unihokeja potwierdził, że parkiet sprawia 

problemy zawodnikom, parkiet ma już swoje lata i należy w całości go wymienić.  

Faza pytań i dyskusji.  

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na następujące kwestie: 

- aby umożliwić mecze Futsalowe, kosze ligowe z zegarami są przesuwane. Po wymianie 

parkietu na nowy należy zastosować takie rozwiązania, które ochronią nowy parkiet przed 

uszkodzeniem. 
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- zegary zamontowane na koszach powinny być zdejmowane po każdym meczu koszykówki, 

ponieważ każde opuszczenie i podnoszenie zegara może powodować uszkodzenia w ich 

działaniu. 

- krzesełka na widowni są bardzo niewygodne, wiele z nich jest uszkodzonych – brak siedzisk 

i spękania, co uniemożliwia użytkowanie. Wskazana jest wymiana krzesełek. 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła się z prośbą o informację, ile 

krzesełek jest zepsutych, jaki będzie orientacyjny koszt ich wymiany. Dalej zapytała  

o nagłośnienie hali. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Iwona Safjanowska 

odpowiedziała, że nagłośnienie było poprawiane, parowane. Obecnie nie ma zakłóceń w jego 

funkcjonowaniu.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła się z prośbą o poprawienie jakości 

dźwięku.  

Wydziała Sportu p. Małgorzata Belta dodała, że dla lepszego funkcjonowania nagłośnienia 

potrzeba ekspertyzy i ustawienia przez akustyka. 

- trybunka umiejscowiona w rogu hali może spowodować decyzję sędziego o braku zgody na 

rozegranie meczu, stąd postulat o jej usuniecie tj. przechowanie w innym miejscu. 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła się z prośbą o rozważenie 

możliwości składowania trybunki na innym obiekcie, tym bardziej, że jest ona potrzebna 

sporadycznie. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Iwona Safjanowska 

odpowiedziała, że zajmie się tą sprawą.  

- prośba o pomoc przy uprzątnięciu koszy po meczu koszykówki, a przed meczem unihokeja. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Iwona Safjanowska 

odpowiedziała, że nie zawsze udaje się zabezpieczyć 2-3 osoby na wieczorna zmianę, ale 

weźmie to pod uwagę. 

 

Następnie uczestnicy posiedzenia udali się na teren Ośrodka treningowego Łodzianka.  

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara powiedziała o kilku zgłoszeniach od klubów 

sportowych nt. uszkodzonego oświetlenia boiska Orlik.  

Otrzymała odpowiedź, że uszkodzone żarówki zostały wymienione, oświetlenie działa, 

natomiast są jeszcze uszkodzenia w trzech oprawach. Zostaną one wymienione niezwłocznie, 
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po zakupie nowych opraw. Wniosek o środki na realizacje zakupu został złożony i oczekuje 

na akceptację.  

Radny p. Rafał Markwant zapytał o boisko do koszykówki, które kilka lat temu zostało 

uszkodzone na skutek nawałnicy.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Iwona Safjanowska 

odpowiedziała, że boisko zostało poprawione, ale jeszcze nie funkcjonuje. Naprawa grozi 

zerwaniem całej nawierzchni. Boisko zostało podmyte, zbyt blisko znajduje się inne boisko. 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara powiedziała, że naprawa i renowacja boiska 

została zgłoszona, jako wniosek w budżecie obywatelskim.  

Radny p. Rafał Markwant odniósł się do umiejscowienia boisk pod starymi dębami, 

będącymi pod ochroną konserwatorską i wyraził opinie, że pomysł ten nie był najlepszy.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Iwona Safjanowska 

odpowiedziała, że to miejsce – narożnik, gdzie znajdują się trzy boiska jest już po terminie 

gwarancji i można tu dokonywać zmian. Nie będzie jednak można usunąć drzew, nie zezwoli 

na to konserwator zabytków.  

Radny p. Rafał Markwant zasugerował opracowanie listy rozwoju/modernizacji 

odwiedzanego obiektu. Na przykład, jeśli boisko nie funkcjonuje 2-3 lata, być może nie jest 

potrzebne itp.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zaproponowała wymianę nawierzchni boiska 

do siatkówki plażowej, aby można je było wykorzystywać częściej. Zgłaszała też projekt do 

budżetu obywatelskiego, by to boisko wyremontować i zabezpieczyć przed liśćmi, żołędziami 

z pobliskich drzew - będących pod ochroną konserwatorską – plandeką, którą będzie można 

zakładać i zdejmować. Projekt nie zyskał poparcia umożliwiającego realizację, dlatego 

proponuje np. zmianę nawierzchni boiska na tartanową, co ułatwi zbieranie liści i żołędzi,  

a jednocześnie umożliwi szersze korzystanie z boiska.  

Radny p. Rafał Markwant zwrócił uwagę na występujące uszkodzenia w ogrodzeniu  

i zasugerował jego wymianę.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara wspomniała o ochronie konserwatorskiej, 

która również obejmuje kwestie ogrodzenia obiektu.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Iwona Safjanowska 

odpowiedziała, że możliwe jest uzgodnienie projektu ogrodzenia z konserwatorem zabytków, 

ale wymiana ogrodzenia, to są koszty wynoszące ponad 600 tyś. zł – szacunek sprzed roku. 

Teraz, ze względu na wzrost cen materiałów, wzrost cen usług, koszt wyniesie ok. 1 mln zł.  
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Dodała, że mając na względzie rekomendację radnych ww. prac, zadania zostaną wpisane do 

planu zadań inwestycyjnych na 2023 rok.  

Radny p. Rafał Markwant powiedział, że od kilku lat trwają próby umiejscowienia na 

terenie obiektu kontenera do składowania sprzętu dla korzystających z obiektu klubów. 

Zapytał, co z realizacją tego pomysłu. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Iwona Safjanowska 

zapewniła, że kontener będzie. Realizacja jest na etapie uzgadniania lokalizacji kontenera  

z konserwatorem zabytków. Koncepcje lokalizacji kontenera wielokrotnie się zmieniały. Lada 

chwila MOSiR powinien otrzymać zgodę konserwatora, wtedy dostarczy własny kontener do 

ustawienia w uzgodnionej z konserwatorem lokalizacji. 

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał o plan wymiany nawierzchni boiska Orlik. 

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Iwona Safjanowska 

odpowiedziała, że nie zostało to ujęte w planie zadań inwestycyjnych. Koszt odbudowy 

takiego boiska wynosi ok. 400 tyś. zł.  

Uczestnicy spotkania udali się do miejsca, gdzie zostanie ustawiony kontener.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Iwona Safjanowska 

wyjaśniła, że realizacja ustawienia kontenera, ze względu na fakt, iż park objęty jest ochroną 

konserwatorską, będzie wymagała złożenia zgłoszenia w tej sprawie do konserwatora 

zabytków. Czas oczekiwania na brak sprzeciwów do zgłoszenia, to 21 dni. Wtedy będzie 

można kontener ustawić.  

 

Ad pkt 5 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Spraw nie zgłoszono. 

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

 

 

  Protokół sporządziła      Przewodnicząca Komisji 

 

Magdalena Czerkawska              Marta Przywara 

 

 

 


