
DPr-BRM-II.0012.16.5.2022 

Protokół nr 38/V/2022 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 9 maja 2022 r. 

posiedzenie on-line 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 13 radnych  

obecnych   - 12 radnych  

nieobecnych  -   1 radny  

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 przewodniczył: 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski.  

 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 37/IV/2022 posiedzenia Komisji. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021 - druk nr 77/2022, 

wraz z erratą. 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021-31.12.2021  

- druk nr 78/2022. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok  

- druk nr 104/2022. 

6. Informacja nt. zniszczeń, strat powstałych po meczu GKS Tychy i Widzew Łódź. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powitał obecnych on-line radnych 

oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do 

prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  

 

Ad pkt 1 - Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski przedstawił proponowany porządek.  

Uwag nie zgłoszono.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 37/IV/2022 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał protokół pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

Ad pkt 3 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021  

- druk nr 77/2022, wraz z erratą. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zaproponował przedstawienie strony 

dochodowej sprawozdania z wykonania budżetu.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się z prośbą o omówienie 

sprawozdania w części dotyczącej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Areny 

Kultury i Sportu. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski omówił 

sprawozdanie. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu p. Sławomir Worach wyjaśnił, że spółka posiada 

dochody ze strony klubów sportowych, które pochodzą bezpośrednio z dotacji z Wydziału 

Sportu, są to dotacje na tzw. najem meczowy. W I półroczu 2021 r. kwoty netto przedstawiały 

się następująco: 
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- Klub Budowlani Łódź S.A – 393 143 zł 

- Budowalni Rugby S.A 168 000 zł 

- Klub Żużlowy Orzeł Łódź 272 000 zł 

- ŁKS Commercecon S.A 456 199 zł 

- ŁKS S.A 849 300 zł 

- Widzew Łódź S.A 702 051 zł 

W II półroczu 2021 r. kwoty netto przedstawiały się następująco: 

- Klub Budowlani Łódź S.A 224 000 zł 

- Budowalni Rugby S.A 122 500 zł 

- Klub Żużlowy Orzeł Łódź 181 320 zł 

- ŁKS Commercecon S.A 290 400 zł 

- ŁKS S.A 742 574 zł 

- Widzew Łódź S.A 592 200 zł 

Łącznie spółka otrzymała z tytułu najmu meczowego 2 118 994 zł.  

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Rafał Markwant zapytał o zobowiązania finansowe z tytułu wynajmu obiektu za 

miniony rok.  

Prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu p. Sławomir Worach wyjaśnił, że kluby nie 

posiadają zobowiązań z tytułu najmu meczowego. Jeżeli chodzi o najem powierzchni 

komercyjnej, to prowadzone są rozmowy z Klubem Budowlani Łódź S.A, który ma 

zobowiązania sięgające 400 000 zł i są one objęte porozumieniem. Są prowadzone rozmowy 

dotyczące możliwości spłaty tych środków. Środki te nie wynikają z udzielonych dotacji,  

a z najmu komercyjnego powierzchni biurowej.  

Radny p. Rafał Markwant zapytał, czy na dziś kluby sportowe nie mają zaległości za 

wynajem obiektów na mecze sportowe.  

Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska wyjaśniła, że przedstawiony został 

stan na 31.XII.2021 r. Dotacje wypłacane są w systemie półrocznym i dotacje udzielone na  

I półrocze tego roku nie są jeszcze rozliczone.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski przypomniał, że omawiane jest 

sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021, zatem wszelkie pytania o wydatki 

tegoroczne proszę zadawać poza tym punktem.  

Radny p. Rafał Markwant zwrócił się z prośbą o przygotowanie dla radnych zestawienia 

zobowiązań klubów, wysokości zaległości finansowych – stan na dzień np. 1.V.2022 r.  

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zaproponował przedstawienie strony 

wydatkowej sprawozdania z wykonania budżetu.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się z prośbą o omówienie 

sprawozdania w części dotyczącej Zarządu Inwestycji Miejskich. 

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich p. Agnieszka Kowalewska-Wójcik omówiła 

sprawozdanie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się z prośbą o omówienie 

sprawozdania w części dotyczącej Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka omówiła 

sprawozdanie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji. 

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, kto dokonał odbioru boiska przy ul. Sępiej. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka 

odpowiedziała, że była obecna przy odbiorze wraz z zespołem, był obecny wykonawca, 

inspektor nadzoru, przedstawiciel MAKiS oraz przedstawiciel Wydziału Majątku Miasta.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, czy zgłaszane były uwagi.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka 

wyjaśniła, że nie.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, komu będzie przekazane boisko.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Małgorzata Gajecka 

odpowiedziała, że przygotowywana jest trzymiesięczna dzierżawa na rzecz MAKiS.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski dodał, że kilkakrotnie w ciągu 

tygodnia miał okazję obserwować postęp prac przy niwelacji terenu i usuwaniu zieleni 

będącej efektem samosiejek, obserwował też sposób realizacji inwestycji w tym roku. Byłby 

zbudowany, gdyby inne inwestycje były realizowane w takim tempie i z taką 

pieczołowitością, jak ta. Pogratulował dyrektorowi wydziału.  

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się z prośbą o omówienie 

sprawozdania w części dotyczącej Wydziału Edukacji. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Płaszczyk omówiła sprawozdanie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, która szkoła zarządza boiskiem Orlik  

na ul. Pankiewicza. 

Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że Centrum Zajęć 

Pozaszkolnych nr 1.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, co na boisku robi szkoła Bernardynów.  

Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz wyjaśniła, że kiedy boisko było budowane, 

teren był w administracji Zakonu Bernardynów. Na czas budowy i dziesięcioletniego 

użytkowania boiska teren ten został wyłączony i przyłączony do terenów Miasta. W tej chwili 

jest terenem Miasta, a korzystają z niego wszyscy. Czy inne szkoły mogą też korzystać  

z boiska, decyduje dyrektor szkoły.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, kiedy kończy się czas 10 lat użytkowania.  

Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że w przyszłym roku.  

Radny p. Krzysztof Makowski powiedział, że Miasto zainwestowało w ten teren sporo 

pieniędzy, Centrum Zajęć Pozaszkolnych znajduje się w odległości ok. 2,5 km od boiska.  

Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz dodała, że wcześniej boisko 

administrowane było przez Gimnazjum nr 10, a kiedy zostały zlikwidowane gimnazja zostało 

ono przyłączone do Centrum Zajęć Pozaszkolnych. 

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, czy poza prywatną szkołą Bernardynów, korzysta 

ktoś inny z tego boiska, inna szkoła, publiczna - w godzinach szkolnych od 8 do 15, bo wie, 

że po południu tak. 

Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że nie ma wiedzy na ten 

temat.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, ile zainwestowano w boisko.  

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Elżbieta Płaszczyk odpowiedziała, że  

38 387 zł, to koszty utrzymania boiska poniesione w 2021 r.  

Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, czy można przypuszczać, że za rok boisko wróci do 

Ojców Bernardynów, bo minie już 10 lat.  

Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że nie zadzieje się to 

automatycznie, taka decyzja cyt. „dopiero przed nami”. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski dodał, że z chwilą, kiedy komisje 

rozpoczną działanie w systemie stacjonarnym, zaplanowane jest wspólne posiedzenie Komisji 

Sportu i Rekreacji wraz z Komisją Edukacji, dotyczące boisk Orlik.  

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się z prośbą o omówienie 

sprawozdania w części dotyczącej Wydziału Sportu. 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk omówił sprawozdanie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się z prośbą o omówienie 

sprawozdania w części dotyczącej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski omówił 

sprawozdanie. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał o ubiegłoroczne prace na 

obiekcie przy ul. Głowackiego – czy nakłady ponad 500 tyś. zł dają gwarancję, że w tym roku 

sezon na tym obiekcie będzie przebiegał bez problemów. 

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

zrealizowano jedynie kwestię poprawy bezpieczeństwa – budowa ogrodzenia; budowa 

obrzeża basenowego, które bezpośrednio zagrażało bezpieczeństwu; przebudowa wejścia  

i wyjścia głównego budynku, stworzenie nowego systemu poboru opłat. Pozostała kwestia 

tzw. podbasenia (wymiana filtrów, pomp itd.) - największej inwestycji, która rokrocznie jest 

przesuwana, a powinna zostać zrealizowana. Kłopot stanowi wielu właścicieli, którzy „biją 

się” o kawałek ziemi, w związku z tym część naniesień jest w obcym środku trwałym, co 

utrudnia prace inwestycyjne.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał, czy rozpoczęto działania 

prawne mające na celu przejęcie terenów nie będących własnością Miasta i jeśli tak, na jakim 

są obecnie etapie.  

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

prace legislacyjne związane z przejęciem tych naniesień cały czas trwają, jest już trzecim 
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dyrektorem, który przejął tę sprawę. Współwłaściciele, w dużej liczbie, nie mogą się 

porozumieć i sprawa w najbliższym czasie nie jest do rozstrzygnięcia.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał, czy wykorzystywano w tej 

sprawie formułę ugody sądowej.  

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

nie ma wiedzy na ten temat. Potrzebuje w tej sprawie skontaktować się z mecenasami oraz 

Wydziałem Majątku Miasta, prowadzącymi sprawę. 

Więcej pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono. 

 

Errata do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2021 stanowi załącznik  

nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał sprawozdanie pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 

 

Ad pkt 4 - Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021-31.12.2021  

- druk nr 78/2022. 

Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości p. Krzysztof Malecha omówił informację.  

Informacja w części merytorycznego zainteresowania Komisji stanowi załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  

Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Komisja przyjęła informację o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2021-31.12.2021. 

 

Ad pkt 5 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2022 rok  

- druk nr 104/2022. 

Dyrektor Wydziału Budżetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz  

z uzasadnieniem.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13do niniejszego protokołu. 

Faza pytań i dyskusji.  
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Brak pytań. 

Brak głosów w dyskusji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

Ad pkt 6 - Informacja nt. zniszczeń, strat powstałych po meczu GKS Tychy i Widzew 

Łódź. 

Prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu p. Sławomir Worach wyjaśnił, że 3.IV.2022 r. 

odbył się mecz pomiędzy Widzewem Łódź a GKS Tychy, na stadionie przy ul. Piłsudskiego. 

W wyniku starć kibiców, które miały miejsce głównie w sektorze gości, doszło do uszkodzeń, 

które zostały zweryfikowane i główne starty dotyczą uszkodzeń siatki okalającej trybunę 

gości i jej konstrukcji stalowej – koszt siatki 31 tyś. zł, konstrukcja – 13 tyś. zł. Sprzątanie 

trybun, ścian i ciągów komunikacyjnych – ponad 11 tyś. zł. Zniszczone siedziska – 5 szt. – 

niecałe 3 tyś. zł. Drzwi stalowe punktu gastronomicznego – ponad 8 tyś. zł. Łącznie kwota 

opiewa na 81 828,00 zł netto, 100 648,44 zł brutto. Faktura w tym zakresie została 

wystawiona 4.V.2022 r. dla klubu Widzew, partnera do zwrotu tych środków, gdyż transakcja 

opiera się na umowie najmu. Klub Widzew będzie ściągał te środki od GKS Tychy.  

Z otrzymanych informacji wynika, że klub GKS Tychy będzie podważał wysokość tych 

środków, ale do końca tego nie wiadomo, bo najprawdopodobniej sprawa trafi do 

Polubownego Sądu Piłkarskiego- gdzie ostatecznie rozstrzygnie się zakres strat i kto jest 

odpowiedzialny za które straty. Niemniej kwota dla operatora, jaki m jest MAKiS nie zmienia 

się i wynosi j.w. Większość prac została już wykonana, oczekuje się na dostawę siatki. 

Wyraził nadzieję, że do 14.V.2022 r. wszelkie naprawy zostaną wykonane.  

Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, kiedy można spodziewać się wpływu środków za te 

zniszczenia.  

Prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu p. Sławomir Worach odpowiedział, że nie ma 

wiedzy, jak długo potrwa ściąganie tych środków od GKS Tychy, niemniej MAKiS będzie 

oczekiwał środków od klubu Widzew. Środki zostały wydatkowane, wszystkie zniszczenia 

zostały usunięte. Odbędzie się w tym zakresie spotkanie z prezesem Widzew, a w tym 

tygodniu, i liczy, że klub niezwłocznie rozliczy fakturę. Druga stroną medalu jest to, że 

sprawa w sądzie polubownym może będzie jeszcze trwała, trudno wyrokować.  
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał, jak takie kwestie 

regulowane są w zawartej umowie. 

Prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu p. Sławomir Worach odpowiedział, że zawarta 

umowa, to klasyczna umowa najmu – jeżeli najemca uszkodzi przedmiot najmu, to albo sam 

doprowadza go do stanu używalności, albo operator obiektu wykonuje wszystkie naprawy  

i obciąża tym najemcę. Po przeprowadzonych rozmowach Klub Widzew zwrócił się z prośbą, 

aby MAKiS wykonał prace naprawcze.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał, jakie skutki pociągnie za 

sobą złamanie ustawy o organizowaniu imprez masowych. Jak od strony prawnej można 

regulować tego typu przedsięwzięcia, by ograniczyć do minimum, a najlepiej wyeliminować 

w 100% takie ewentualności na przyszłość. 

Prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu p. Sławomir Worach odpowiedział, że MAKiS 

jest jedynie operatorem obiektów, a organizatorem imprez masowych jest klub. Jest to też 

zadanie dla Wydziału Zarzadzania Kryzysowego do tego, aby weryfikować wnioski  

w zakresie imprez masowych pod kątem skutecznego ich zabezpieczania. Musi być ono na 

tyle skuteczne i na tyle dobra współpraca z policją, żeby w miarę możliwości jak 

najskuteczniej zapobiegać tego rodzaju czynnościom, które ostatecznie powodują 

uszkodzenie obiektu. Ze swojej strony chce powiedzieć, że dobrym rozwiązaniem prawnym 

byłoby płacenie stosownej kaucji przez najemcę, na rzecz ewentualnych zniszczeń.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powiedział, że wiemy doskonale, 

nie tylko jako kibice, ale i ludzie związani ze sportem, że tego typu przypadki w pierwszej 

kolejności mówią o barku bezpieczeństwa dla uczestników imprezy, z drugiej strony również 

kładą się cieniem na wizerunku naszego miasta, bo stadiony należą do Miasta. Czy jest 

szansa, żeby spowodować pogłębioną dyskusję na temat bezpieczeństwa udziału w imprezach 

masowych – skierował zapytanie do Wiceprezydent Miasta Łodzi p. J. Skrzydlewskiej.  

Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska odpowiedziała, że takie próby były 

w przeszłości podejmowane, była praca Wydziału Edukacji z uczniami, współpraca z klubami 

sportowymi, szczególnie piłkarskimi, gdzie problem rzeczywiście jest największy. Niestety, 

nie przyniosło to zbyt dużych pozytywnych skutków, bo ciągle co jakiś czas mamy do 

czynienia z dewastacją miejskich obiektów przez osoby, które przychodzą na dane 

wydarzenie sportowe. Potrzebna przede wszystkim jest edukacja, od najmłodszych kibiców, 

współpraca z rodzicami, klubami sportowymi, tak abyśmy wszystkich uczyli, że stadiony są 

naszą wspólną własnością. Zaproponowała współpracę z klubami sportowymi, aby zachęcić 
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je do edukowania kibiców i fanów piłki nożnej, aby do takich zniszczeń nie dochodziło. 

Optymizmem napawa, że w innych państwach europejskich udało się to zadanie zrealizować.  

Życzyłaby sobie, żeby dwa łódzkie kluby sportowe ze sobą współpracowały. Wszyscy  

w kraju muszą pracować nad tym, aby stosunek do własności wspólnej został zmieniony. 

Wydaje się to być trudnym zadaniem dla samorządu. Potrzebne są odpowiednie regulacje 

prawne, jeśli chodzi o konsekwencje popełnianych czynów. Dodała, że wspólnie  

z Wydziałem Sportu można pochylić się nad problemem, przeanalizować, zaproponować 

rozwiązania, które są w gestii samorządu.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski wyraził nadzieję, że troska  

o bezpieczeństwo na obiektach sportowych zaprezentowana przez przedmówczynię będzie 

skutkować również działaniami z udziałem Komisji Sportu i Rekreacji. Zapewnił w imieniu 

własnym oraz przewodniczącej Komisji i pozostałych radnych o gotowości do gotowości  

w kierunku, aby stan bezpieczeństwa imprez masowych, zwłaszcza piłkarskich, był na 

wyższym poziomie, niż ma to miejsce do tej pory.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk przypomniał, że podczas jednego  

z ostatnich posiedzeń Komisji Sportu przed pandemią informował o systemie angielskim- jak 

poradzono sobie z problemem chuligaństwa. Wspominał te o przedsięwzięciach 

podejmowanych przez Wydział Sportu i MOSiR w sprawach edukowania młodych piłkarzy. 

Proponował zorganizowanie debaty na poziomie samorządowym, bo niewątpliwie najwięcej 

ma tu do zrobienia ustawodawca, ale i samorząd ma tu coś do zrobienia. Wyobraża sobie, że  

w takiej debacie na forum Komisji Sportu powinni też wziąć udział przedstawiciele policji, 

MAKiS, klubów sportowych, a także samorządowcy.  

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powiedział, że Komisja przyjmuje 

przedstawioną informacje i wyraża przekonanie, że jest to ostatnia tego typu informacja, jaka 

będzie omawiana na posiedzeniu komisji i do podobnych wydarzeń na naszych obiektach nie 

dojdzie. Zapowiedzi wiceprezydent p. J. Skrzydlewskiej oraz dyrektora p. M. Kondaciuka 

traktuje, jako sygnał do zorganizowania takiego przedsięwzięcia, gdyż warto takie 

zagadnienie przed rozpoczęciem rozgrywek 2022/2023 mieć za sobą.  

 

Ad pkt 7 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski poinformował, że pisma jakie 

wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) umieszczone zostały w aplikacji e-Sesja oraz  

w folderze poczty elektronicznej pn. Aktówka, Komisja Sportu i Rekreacji. 
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- wyjaśnienie Klubu Żużlowego „Orzeł” nt. przyczyn braku rozegrania 9 kwietnia br. meczu 

pomiędzy Klubem Żużlowym „Orzeł” Łódź, a ROW Rybnik 

 

Innych spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski podziękował za udział w obradach  

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

 

  Protokół sporządziła      Przewodnicząca Komisji 

 

Magdalena Czerkawska              Marta Przywara 

 


