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Protokół nr 31/X/2021 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 8 listopada 2021 r. 

posiedzenie wyjazdowe 

 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 13 radnych  

obecnych   - 10 radnych  

nieobecnych  -   3 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 30/X/2021 posiedzenia Komisji. 

3. Wizytacja obiektu sportowego przy ul. 6 Sierpnia 71. 

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.  

Radni przyjęli porządek przez aklamację.  
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Ad pkt 2 – Przyjęcie protokołu nr 30/X/2021 posiedzenia Komisji. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała protokół. 

 

Ad pkt 3 - Wizytacja obiektu sportowego przy ul. 6 Sierpnia 71. 

 

Prezes Klubu Sportowego Orzeł Łódź p. Edward Potok powitał na terenie Klubu 

Sportowego Orzeł Łódź. Wyjaśnił, że kiedyś Klub zajmował teren łącznie z miejscem, gdzie 

obecnie znajduje się stadion. Potem nastąpił podział na Klub Żużlowy i Klub Sportowy Orzeł. 

Teraz teren Klubu wynosi 4 ha. Dwa i pół roku wstecz Klub wystąpił o dzierżawę terenu. 

Uchwała Rady Miasta o dzierżawie została podjęta. Klub przedstawił plan, co na tym 

obiekcie chce zrealizować – stadion, boisko trawiaste, za bramkami dwa boiska typu Orlik, 

wzdłuż budynków kryta strzelnica o wymiarach 70 m x 90 m, strzelnica sportowa na  

50 m, 25 m i 10 m. W sumie byłoby to bardzo dużo stanowisk, gdzie można byłoby 

rozgrywać zawody strzeleckie do mistrzostw świata. Klub Sportowy Orzeł, który powstał  

w 1921 r. od początku funkcjonowania miał strzelnicę i bardzo duże tradycje w tym zakresie. 

Obok stoi budynek, stoi prawie na terenie Klubu, dlatego Klub wystąpił do ministra obrony 

narodowej o przekazanie tego budynku. W budynku znajdują się szatnie, natryski  

i pomieszczenia administracyjno-socjalne. Klub otrzymał wstępną zgodę – jeśli będą 

stosowne dokumenty, to Klub może wystąpić o przekazanie budynku. Ponadto pojawiła się 

propozycja, aby wybudować sześć kortów tenisowych ziemnych. Dalej, od budynku 

strzelnicy wzdłuż do bramek, do końca boisk, zaproponowano ustawienie balonu 90 m x 50 m 

– do treningu piłkarzy. Jeśli wszystko to zostałoby zrealizowane, to byłby to niezwykle ładny 

obiekt, który zabezpieczałby rozwój sportu w Łodzi i szkolenie młodzieży dla Klubu RTS 

Widzew, czy klubu ŁKS. Łódzki Klub Orzeł zawsze pomagał w szkoleniu młodzieży, a wiele 

lat temu, kiedy obowiązywała jeszcze zasadnicza służba wojskowa, to prawie wszyscy 

zawodnicy ŁKS-u, czy Widzewa tu trenowali i później grali w ekstraklasie.  

Radny p. Rafał Markwant zapytał, gdzie złożone zostały przez Klub dokumenty w sprawie 

budowy strzelnicy.  
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Prezes Klubu Sportowego Orzeł Łódź p. Edward Potok odpowiedział, że taką propozycję 

Klub złożył do Prezydenta Miasta Łodzi.  

Radny p. Rafał Markwant powiedział, że rozumie, iż nie było to pozwolenie na budowę.  

Prezes Klubu Sportowego Orzeł Łódź p. Edward Potok odpowiedział, że nie, ponieważ 

dopóki Klub nie jest dzierżawcą, ani właścicielem terenu, nie wolno składać takich 

dokumentów.  

Radny p. Rafał Markwant powiedział, że Rada Miejska w Łodzi udzieliła zgody na 

zawarcie umowy dzierżawy. Dlaczego dotąd taka umowa nie została zawarta.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara wyjaśniła, że ta sprawa omawiana była 

podczas poprzedniego posiedzenia Komisji Sportu. Jednym z argumentów do niepodpisania 

tej umowy było to, że złożony przez Klub harmonogram nie był wystarczająco szczegółowy.  

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka 

wyjaśniła, że proszono Klub o weryfikację źródeł finansowania, ponieważ jedyne wskazane 

źródło, to dotacje z UMŁ, z ministerstwa i sponsorzy – bez wkładu własnego.  

Prezes Klubu Sportowego Orzeł Łódź p. Edward Potok dodał, że podano też wkład 

własny i po złożeniu poprawionych dokumentów dyrektor S. Granatowski wyraził zgodę  

i powiedział, że Klub w ciągu dwóch tygodni otrzyma zgodę.  

Radny p. Rafał Markwant zapytał, czy kiedy teraz dokumenty zostaną zaakceptowane, to 

prezes Klubu otrzyma zgodę na zawarcie umowy na cały ten teren, czy tylko na strzelnicę? 

p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Agnieszka Dobrucka 

wyjaśniła, że na cały teren. Dokumentacja dotyczy zagospodarowania całego terenu.  

Radny p. Rafał Markwant zapytał o wysokość wkładu własnego.  

Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o wartość całego projektu.  

Prezes Klubu Sportowego Orzeł Łódź p. Edward Potok odpowiedział, że 20 mln, plus 

minus 2 mln. Główna sprawa, to strzelnica i 16 mln zł z ministerstwa, po pozytywnym 

rozpatrzeniu złożonych dokumentów. W tych 16 mln zł, dokłada ileś Miasto i Urząd 

Marszałkowski i Prezydent Miasta Łodzi wyraziła zgodę, jeśli Klub otrzyma zgodę  

z ministerstwa. Marszałek Województwa również zapewnił, że dołożona zostanie potrzebna 

kwota, aby powstała strzelnica. Jeśli chodzi o korty tenisowe i balon, to nie ma kłopotu – są 

inwestorzy gotowi to postawić z możliwością korzystania. 

 

Następnie uczestnicy posiedzenia udali się na teren obiektu Klubu Sportowego Orzeł.  
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Po zwizytowaniu obiektu dyrektor Departamentu Rewitalizacji i Sportu p. Sławomir 

Granatowski zapytał, czy prezes Klubu podpisał umowę z firmą Strabag na wydzierżawienie 

terenu. 

Prezes Klubu Sportowego Orzeł Łódź p. Edward Potok odpowiedział, że to sprawdzi.  

Dyrektor Departamentu Rewitalizacji i Sportu p. Sławomir Granatowski wyjaśnił, że 

taka umowa została podpisana, choć Klub nie jest właścicielem gruntu, stąd prośba  

o wyjaśnienie. Umowa została podpisana we wrześniu br. Klub pobiera z tego tytułu opłatę.  

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła się z prośba o pilne udzielenie 

odpowiedzi, ponieważ w poniedziałek 15 listopada br. odbędzie się kolejne posiedzenie 

Komisji Sportu dotyczące omówienia Strategii Miasta Łodzi 2030+. Chciałaby wyjaśnić 

zgłoszoną sprawę podczas tego posiedzenia.  

 

Ad pkt 5 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Komisji p. Marta Przywara podziękowała za udział w obradach  

i zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

 

  Protokół sporządziła      Przewodnicząca Komisji 

 

Magdalena Czerkawska              Marta Przywara 

 


