DPr-BRM-II.0012.8.1.2018
Protokół nr 44/I/2018
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 22 stycznia 2018 r.
I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji:

9 radnych,

obecnych:

6 radnych,

nieobecnych:

3, tj.:

1. radny p. Marcin Chruścik nieobecny nieusprawiedliwiony;
2. radna p. Marta Grzeszczyk nieobecna nieusprawiedliwiona;
3. radny p. Rafał Reszpondek nieobecny nieusprawiedliwiony.
oraz zaproszeni goście.
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz;
III. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 43/XII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości
położonych w Łodzi przy ulicy Niciarnianej 3/5 – druk nr 470/2017
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ku czci Marii
Olszewskiej Lelonkiewicz – druk nr 444/2017.
4. Informacja Wydziału Sportu, MOSiR, Wydziału Edukacji, Zarządu Zieleni Miejskiej,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniach do organizacji przez
Miasto Łódź zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych
w 2018 r.
5. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Sportu i Rekreacji za 2017 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji na 2018 r.
7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: po stwierdzeniu quorum,
na podstawie podpisów na liście obecności radnych, otworzył posiedzenie komisji.
Prowadzący powitał radnych i zaproszonych gości. Pan przewodniczący poinformował,
że członkowie komisji otrzymali zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad
w drodze elektronicznej. Zapytał o uwagi do porządku. Uwag ze strony Komisji nie
zgłoszono. Pan przewodniczący zaproponował przyjęcie porządku w drodze głosowania.

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie komisji
porządek obrad:
Komisja w głosowaniu 5 głosami za – jednomyślnie – przyjęła porządek.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: przystąpił do realizacji dziennego
porządku obrad.
Ad. 1) Przyjęcie protokołu nr 43/XII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zapytał o uwagi do protokołu nr
43/XII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu nr 43/XII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
Komisja w głosowaniu 6 głosami za – jednomyślnie – przyjęła protokół nr 43/XII/2017 z dnia
13 grudnia 2017 r.
Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości
położonych w Łodzi przy ulicy Niciarnianej 3/5 – druk nr 470/2017
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do bieżącego
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Dysponowania Mieniem.
p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski: zreferował
załączony do niniejszego protokołu projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 3.
Pytania.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: co jest podstawą wyliczenia
czynszu dzierżawnego?
p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski: podstawą
wyliczenia czynszu dzierżawnego jest opinia biegłego.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: w jaki sposób biegły
dokonał oceny?
p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski: oczywiście był
na terenie oraz zapoznał się z funkcją obiektu. Gdyby teren dedykowany był innej funkcji (np.
parkingowi), to wycena byłaby inna.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: jaka jest cena komercyjna
godziny gry na tym korcie tenisowym?
p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski: w moim
przekonaniu, ale mogę to sprawdzić, rozwiązanie jest takie, że ponieważ tam ćwiczy
młodzież, a są to szkółki tenisowe, odpłatność jest na takiej zasadzie, że jest wpis na
działalność fundacji – to jest miesięczny wpis. I to jest wszystko. Kort nie jest wynajmowany
na godziny, natomiast są to szkółki, które prowadzą działalność i dzieci, które mają jedyną
odpłatność, jest to odpłatność na cele statutowe fundacji.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: jest pan, panie dyrektorze
przekonany, że korty nie są wynajmowane komercyjnie?
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p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski: tak, jestem
przekonany, ale to jeszcze potwierdzę.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: na wstępie zaznaczę, że do tenisa
nic nie mam. Kiedy teren obok był zgłoszony do budżetu obywatelskiego, do edycji 2017 r. to
na początku był zaopiniowany pozytywnie, później był zaopiniowany negatywnie, później
była decyzja pani prezydent, że to sprzeda i coś tam wybuduje, później że nie sprzeda, ale
Architekt Miasta powiedział, że powiększy park w miejscu, gdzie zawsze było boisko.
Dlatego chciałem się zapytać, czy Architekt Miasta nie ma nic do tego, aby tam dalej były
korty?
p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski: ta umowa
dzierżawy była opiniowana przez Architekta Miasta i nie ma nic przeciwko temu, aby tam
była ta funkcja. Zgodnie ze studium tam jest zieleń z programem usługowym, czyli ta funkcja,
którą mamy idealnie wpisuje się w studium planu przestrzennego. Ta uchwała była
opiniowana przez Architekta Miasta.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: ponieważ pan przewodniczący
Pawłowski był wtedy w Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego, to może następnym razem
będziemy wymagać konsekwencji od pana Architekta Miasta, żeby to nie był taki
bezpiecznik, kiedy ctoś się komuś nie podoba, to wtedy architekt to negatywnie opiniuje i
tematu nie ma.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: proszę powiedzieć co tam miało
być jeśli o chodzi o budżet obywatelski?
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: obok. Tam zawsze było boisko.
Z tego, co pamiętam zgłosił się Widzew, że chciałby to swoimi siłami po prostu odchwaścić,
wyrównać, aby mogły grać dzieci. Później był pomysł, aby w ramach budżetu obywatelskiego
zrobić tam boisko, ale Architekt Miasta stwierdził, że on powiększy park i ma być tam teren
zielony.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: czy pana dyrektora nie
zastanawia fakt, że wysokość dzierżawy 1m kwadratowego to 11 gr miesięcznie?
p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski: 11 gr mnie nie
burzy. Ja porównałem to z innymi dzierżawami na rzecz instytucji, które korzystają z innych
gruntów miejskich, z celem jaki jest sport. Sport to nie jest taka działalność, która przynosi
zyski, do sportu na ogół należy dokładać. Państwo na tej komisji na ten temat chyba dosyć
często mówicie, w jaki sposób finansować sport. Jeśli chodzi o tenis, to porównałem z innymi
obiektami, bo mieliśmy dwa obiekty. Mówię mieliśmy, ponieważ jeden upadł i trzeba było
zrezygnować z dzierżawy i mieliśmy tam do czynienia z syndykiem. Jeśli wzięlibyśmy pod
uwagę Podtronix, który był z przetargu, to gdybyśmy tam zastosowali w stosunku do metrów,
to Eurotenis powinien płacić 400 zł. A gdybyśmy porównywali z MKT, gdzie oddajemy do
dzierżawy nie grunt tylko cały obiekt z naniesieniami, to gdybyśmy zastosowali te proporcje,
to Eurotenis płaciłby 800 zł. To 500 zł, które jest tutaj, biorąc pod uwagę, to jest dobrze. Tutaj
taki namysł i refleksję mieliśmy.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: mam pytanie do pana Eryka
Rawickiego – ile wynosi czynsz dzierżawny dwóch kortów, może trzech w tej chwili
w Arturówku?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: w Arturówku nie
mamy na razie dzierżawcy, ponieważ dotychczasowy się wycofał. Będziemy rozpisywać
nowy przetarg.

3

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: a jaki był ten czynsz?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: nie pamiętam
w Arturówku, natomiast obok mamy obiekt w Parku 3 Maja, mówię obok w stosunku
do Niciarnianej i tam czynsz wynosi niecałe 800 zł.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: za jaką powierzchnię?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: nie wiem ile tam jest
metrów, ale są tam dwa korty i ścianka. Wydaje mi się, że powierzchnia jest podobna jak na
Niciarnianej.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: 500 metrów i prawie 800 zł,
tak?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: tak, dokładnie 766 zł.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: a tu mamy 4 370 metrów
i 500 zł miesięcznie.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: ja zaraz sprawdzę, ile
tam dokładnie jest metrów.
p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski: w moim
przekonaniu musimy zobaczyć, kto z obiektu korzysta. Jeśli korzysta młodzież i pomijając
jeszcze dwa miesiące wakacji, kiedy ta młodzież nie korzysta, w moim przekonaniu wycena
zrobiona przez biegłego, który bada funkcje i cel, jest optymalna.
Jeśli ktoś powie, że tam można zrobić parking lub coś innego, to można za to wziąć kilka
tysięcy. Natomiast wydaje mi się, że jeśli zgadzamy się na funkcję. Proszę zapytać, czy ten
podmiot korzysta z dotacji od miasta, nie korzysta. A prowadzi szkolenie młodzieży.
I prowadzi je z sukcesami. Mnie się wydawało, że na posiedzeniu tej komisji będziemy
mówić o ilości dzieci korzystających z obiektu i o ich osiągnięciach, a my skupiliśmy się na
czynszach. Sądziłem, że o tym będziemy mówić na Komisji Finansów.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: panie dyrektorze ja nie
chciałbym toczyć polemiki, ale rolą radnego jest dbanie o interes miasta, a nie o interes
fundacji; rolą radnego jest reagowanie na rozwój sportu i tu ma pan, panie dyrektorze
całkowicie rację. I dlatego zapytałem – ile płacą inne podmioty za wynajem podobnych
obiektów. I jest to wyraźna preferencja fundacji. To że fundacja prowadzi szkolenie,
to pytanie – dlaczego nie prowadzą tego inne podmioty, bo fundacja jest dobrą formą
organizacyjną dla pozyskiwania środków.
Mówimy o MKT; MKT jest klubem sportowym tenisowym dzierżawiącym obiekt, w którym
ponieśliśmy olbrzymie nakłady inwestycyjne i to przez lata. I czynsz dzierżawny jest zupełnie
inny niż ten, który chcemy zrealizować na Niciarnianej.
Ja nie mam nic przeciwko szkoleniu dzieci, ja nie mam nic przeciwko zadaniom, które
realizuje fundacja. Ja twierdzę tylko i poddaję pod wątpliwość właściwą dbałość o majątek
miasta. To, że ja widzę latem naniesione kwiaty, to jest kwestia estetyki. Natomiast ja w
dalszym ciągu mam wątpliwości, czy ten obiekt, zgodnie z państwa deklaracją jest tylko i
wyłącznie traktowany jako szkółka dla dzieci i młodzieży.
To prawda, że my dzisiaj powinniśmy pytać o efekty szkoleniowe, tylko pytam – kogo? Pana
Eryka Rawickiego, pana dyrektora Kondraciuka? Przecież oni nie szkolą tam dzieci, a papier
przyjmie wszystko. Jeśli będziemy mówili o efektach szkoleniowych fundacji, proszę mi
wierzyć, że ja będę pytał o to, ile dzieci trenuje, jakie koszty ponoszą rodzice, jaką inną formę
przyjmuje fundacja, aby utalentowaną młodzież wspierać. Natomiast dzisiaj mówimy o
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konkretnym projekcie uchwały i mnie nie drażni sam fakt fundacji, mnie nie drażni to co oni
robią. Wręcz przeciwnie – przyklaskuję im, chociaż może tego nie czynię w chwili obecnej,
ale kibicuję każdemu osiągnięciu sportowemu. Natomiast zastanawia mnie po prostu – jak
biegły dokonał wyliczenia wysokości czynszu dla tego fragmentu, nawet wziąwszy pod
uwagę naniesienia, które tam zostały zrobione przez dzierżawcę.
I ostatnie moje pytanie – ile dzierżawca płacił dotychczas miesięcznie?
p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski: MPT dzierżawi
od nas nieruchomość o powierzchni 14 800 m, czyli 1,5 ha zabudowaną budynkami i płaci
2 500 zł miesięcznie.
Jeżeli chodzi o ceny badane przez CBA, bo MKT miało tę okoliczność, że zajmowało się
nimi CBA, to przy badaniu, cena, którą zastosowaliśmy – okazała się prawidłowa. Z obiektu
korzysta 160 dzieci, oczywiście nie korzystają z żadnych pieniędzy miejskich, 20 jest
stypendystami stypendium fundacji. Fundacja zajęła 3 miejsce pod względem liczby medali
zdobytych na Mistrzostwach Województwa Łódzkiego. To jest chyba wymierne i jest to do
sprawdzenia. Jeśli chodzi o opłaty rodziców, to wpis na cele statutowe wynosi od 100 do 200
zł. Natomiast przy tego typu działalności, ogromny koszt to jest utrzymanie – ogrzanie
balonu. Są to bardzo duże koszty związane z funkcjonowaniem w okresie zimowym.
Wysokość dzierżawy do tej pory 2010 r. – 364 zł netto, w kolejnej dzierżawie – 419 zł netto,
teraz propozycja – 500 zł netto.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy panu przewodniczącemu
chodziło o to jaką metodą rzeczoznawca wykonywał wycenę, czy w ogóle co do wysokości?
Jeśli chodzi o wpływ pana dyrektora na wycenę rzeczoznawcy, to raczej chyba nie ma – ja
rozumiem.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: ale ma wpływ na
rzeczoznawcę.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: no właśnie mówię, że nie.
p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski: nie.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: na opinię rzeczoznawcy nie
ma, ale ma wpływ na to, kto jest rzeczoznawcą.
p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski: nie, już się to
skończyło. Wyłaniamy rzeczoznawcę na 3 lata na wszystkie dzierżawy. Rzeczoznawca jest w
swojej opinii niezależny. Oczywiście, my sprawdzamy, czy się nie pomylił, czy prawidłowo
napisał działki, adres. My sprawdzamy pod względem formalnym, zgodnie z umową. Mam
osoby, które zatrudniam, które mają uprawnienia. Ale one nie mogą recenzować. Opinia
biegłego jest niezależna.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: poddam pod rozwagę taką kwestię – co, jeśli nie będzie
dzierżawy na rzecz tego podmiotu? Co byśmy z tym obiektem zrobili? Czy jako miasto
przejmiemy i będziemy samodzielnie prowadzili działalność, czy zrobimy otwarte
postępowanie przetargowe na najem terenu? Możemy się zastanawiać jakie są alternatywy. Ja
przyznam szczerze, że ta stawka dzierżawy nie rzuca mi się szczególnie w oczy, tym bardziej,
że mieliśmy podane przykłady innych obiektów i skala jest porównywalna, gdzieś jest 600 zł,
gdzie indziej – 500 zł. Nie jest tak, że jedni płacą 15 000 zł, a inni – 400 zł. Takich
dysproporcji nie ma.
Pan dyrektor podał jeszcze metraż na obiektu na MKT i po przeliczeniu na metry, stawka jest
taka sama. Ta stawka, z mojego punktu widzenia, nie jest rażąca.
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Jeśli dzierżawca do tej pory prowadził tam działalność, prowadził ją z własnych środków,
szkolił dzieci, mamy informację o tym, że nie prowadzi działalności czysto komercyjnej,
nie wynajmuje kortów odpłatnie, rynkowo, co pan dyrektor na sesji będzie nam w stanie
z całą stanowczością potwierdzić oraz, że dzierżawca dodatkowo poniósł koszty na
utrzymanie tej infrastruktury, to ja wątpliwości dużych nie mam.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: tytułem uzupełnienia
– obiekt w Parku 3 Maja ma 3 200 m. I tam jest stawka 766 zł.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Sylwester Pawłowski: a gdybyśmy chcieli
tę działkę sprzedać, to jaka jest wycena biegłego tej działki?
p.o. Dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem p. Adam Komorowski: jest sprawdzane
co tam można zrobić. Jeśli w studium mamy zieleń plus usługi, to jeśli ten plan byłby
wprowadzony, to byłaby inna wartość działki przy dzierżawie niż przy sprzedaży. To jest
zupełnie co innego. Bardzo ważny przy wycenie jest cel. Miasto jest takim podmiotem, który
nie kieruje się tylko czynnikiem ekonomicznym, ma też zaspakajać inne funkcje. I bardzo
często ten cel determinuje zarówno, jeśli chodzi o cenę nieruchomości, jak i wycenę biegłego.
Jeśli chodzi np. o porównanie do AZS-u, to jeśli miałby Eurotenis płacić według tych stawek,
to miałby on płacić 120 zł za miesiąc. Jeśli chodzi o te podmioty, które prowadzą taką
działalność sportową, ale z uwzględnieniem tenisa, to ta wycena ona się mieści w tym, co
płacą inne podmioty. Biegły miał co wybrać, bo Potunix pochodził z przetargu.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: chciałbym podkreślić, że
zyskaliśmy rzetelnego dzierżawcę, który pokazuje nam, że chce pracować z efektami, chce
rozwijać swoją działalność na tym terenie i powinniśmy tutaj się cieszyć z tego powodu, bo
nie wszystko możemy przeliczyć na pieniądze.
Wobec braku dalszych pytań i głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji radny
p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres 15 lat,
nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Niciarnianej 3/5 –
druk nr 470/2017
Komisja w głosowaniu 6 głosami za – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej, na okres
15 lat, nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Niciarnianej 3/5
– druk nr 470/2017
Ad. 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ku czci Marii
Olszewskiej Lelonkiewicz – druk nr 444/2017.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do bieżącego
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela MOSiR-u.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: zreferował załączony
do niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 444/2017, stanowiący
załącznik nr 4.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zarząd lodowiska był u mnie,
przedstawił argumenty. Ja ze swojej strony od razu pozytywnie wypowiedziałem się na temat
tego projektu.
Pytania.
Pytań nie zgłoszono.
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Dyskusja.
Głosów w dyskusji nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ku czci Marii Olszewskiej
Lelonkiewicz – druk nr 444/2017.
Komisja w głosowaniu 5 głosami za – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie wzniesienia pomnika ku czci Marii Olszewskiej Lelonkiewicz
– druk nr 444/2017
Ad. 4) Informacja Wydziału Sportu, MOSiR, Wydziału Edukacji, Zarządu Zieleni
Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniach
do organizacji przez Miasto Łódź zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w
ramach ferii zimowych w 2018 r.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do bieżącego
punktu porządku obrad poprosił kolejno przedstawicieli: Wydziału Sportu, MOSiR-u,
Wydziału Edukacji, Zarządu Zieleni Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk:
Wydział Sportu nie ma własnych przedsięwzięć w zakresie organizacji wypoczynku
zimowego dzieci i młodzieży. Tradycyjnie zbieramy takie inicjatywy od klubów. W tym roku
zgłosiły się 3 kluby. Najciekawsza okazała się inicjatywa Orientusia, który proponuje
nieodpłatne zajęcia dla dzieci. Natomiast Polska Organizacja Sportowa zaproponowała
pełnopłatny obóz sportowy.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: w tym roku, podobnie
jak w latach poprzednich, MOSiR jest przygotowany do ferii zimowych. Zajęcia sportowo –
rekreacyjne dla grup zorganizowanych; grupa zorganizowana to grupa, która jest zgłaszana
przed zajęciami. Będą te zajęcia odbywały się w dwóch halach – przy ul. Małachowskiego
i przy ul. Skorupki w godzinach od 11 do 14. Oprócz tego będziemy proponować otwarte
zajęcia z gimnastyki sportowej dla dzieci i młodzieży. Będą to najprawdopodobniej feryjne
soboty, czyli 3 i 10 lutego. Te zajęcia będą prowadzone na ul. Karpackiej. Oprócz zajęć, które
są dedykowane tylko w czasie ferii, prowadzimy również cały czas zajęcia cykliczne.
Również dla pozostałych mieszkańców Łodzi, czyli w czasie ferii mieszkańcy Łodzi nie będą
odcięci od zajęć, które stały się bardzo popularne, szczególnie są to zajęcia dla seniorów.
Nie bardzo może to się z feriami teraz łączy, ale to niestety jest wszystko skorelowane.
I trzeba również pamiętać o tym, że w czasie ferii pracują nasze zakryte lodowiska, czyli na
Retkini i Bombonierka. Trzeba pamiętać o tym, że również działa Wodny raj i uruchomimy
lodowiska przenośne. Koszty cen w czasie ferii będzie w wysokości 5 zł dla młodzieży.
Mówię tu o bilecie wejściowym.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy jakieś nowości, bo przyznam,
że nie pamiętam wprowadziliście państwo w tym roku w stosunku do roku poprzedniego?
Czy coś się zmieniło?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: w stosunku do roku
poprzedniego robimy dokładnie to samo, co cieszy się największym zainteresowaniem.
W poprzednich latach próbowaliśmy troszkę urozmaicić zajęcia, ale najbardziej dzieci chcą
grać w piłkę. To będzie więc piłka, unihokej. Elementy unowocześniające nie cieszą się
większym zainteresowanie. Dzieci lubią po prostu biegać za piłką.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: a jeśli chodzi o informacje
o ofercie?
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: wszystkie informacje
są na naszej stronie internetowej na fb. Jutro ma się odbyć konferencja w sprawie ferii.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: ja rozumiem, że nie ma kolizji
między organizacją zajęć dla dzieci, a dla seniorów.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: nie ma kolizji.
Główny Specjalista Wydział Edukacji p. Hanna Belke – Markiewicz: Wydział Edukacji
tradycyjnie przygotował szkoły do tego, żeby mogły zabezpieczyć dziecięcy czas wolny. W
tym roku mamy 49 szkół i placówek oświatowych, które będą pracowały w godzinach 8 -16,
nabór na półkolonie już skończył się w grudniu, aczkolwiek jeszcze nieliczne wolne miejsca
są. Mamy też oczywiście cały wachlarz dodatkowych zajęć, które będą realizowane w trakcie
półkolonii, ale o szczegóły poproszę panią Magdę Misiakiewicz – Woch, która w tym roku
przygotowywała tę ofertę.
Podinspektor Wydział Edukacji p. Magda Misiakiewicz – Woch: Wydział Edukacji
zabezpieczył w tym roku 2 712 wolnych miejsc dla dzieci w miejskich placówkach. Są to
miejsca zarówno dla dzieci w szkołach powszechnych, jak i w szkołach specjalnych. 49
takich placówek będzie realizowało to zadanie. Wydamy na to zadanie 597 400 zł. Zajęcia
odbywać się będą zarówno na terenie placówek z wykorzystaniem całej infrastruktury, która
na terenie placówki jest dostępna, jak i poza placówką. Będą to wyjścia do kin, teatrów,
kręgielni. Dzieci będą spędzały czas aktywnie, sportowo. Odpłatność za te zajęcia została
ograniczona tylko do pokrycia kosztów wyżywienia i wynosi 10 zł za jedne dzień. Wszystkie
inne koszty, jakie wiążą się z organizacją tych zajęć pokrywa miasto. Są to wynagrodzenia
opiekunów oraz koszty realizacji programu, czyli wyjść i zajęć, które odbywają się na terenie
placówek.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy państwo musicie w tym
momencie zatrudniać dodatkowe osoby?
Podinspektor Wydział Edukacji p. Magda Misiakiewicz – Woch: zatrudniamy
opiekunów, czyli wychowawców. Zwykle są to w większości nauczyciele pracujący na co
dzień w tych szkołach, w których odbywają się zajęcia. Musimy zatrudnić również
kierownika wypoczynku.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: a jak to wygląda w szkołach
specjalnych?
Podinspektor Wydział Edukacji p. Magda Misiakiewicz – Woch: w szkołach specjalnych
różnica jest taka, że liczba dzieci, które pozostają pod opieką jednego wychowawcy nie
przekracza 7 dzieci. W zależności od stopnia niepełnosprawności. Grupy są mniej liczebne.
W szkołach powszechnych na jednego opiekuna przypada pod opiekę 15 dzieci, natomiast w
szkołach specjalnych grupy uzależnione są od tego, jaka niepełnosprawność dominuje w
grupie.
Kierownik Zarząd Zieleni Miejskiej p. Marek Jakubowski: ZZM w ramach ferii
organizuje warsztaty różnego rodzaju – Ogród Botaniczny, Palmiarnia, Leśnictwo Miejskie w
Łodzi oraz Zielona Łódź. Ogród Botaniczny organizuje zajęcia terenowe dla grup
zorganizowanych o temacie Świat Ptaków Ogrodu Botanicznego i Zima w Przyrodzie. W
Leśnictwie Miejskim są to spacery tropami zwierząt, a pozostałe rzeczy to są stacjonarne
warsztaty plastyczne w budynku.
Jeśli chodzi o Zieloną Łódź, to jak co roku przygotowuje narty biegowe. My już ruszyliśmy.
W minioną sobotę mieliśmy pierwsze zajęcia, zresztą z dosyć sporym sukcesem, bo znów
ponad 200 osób jednego dnia uczestniczyło w zajęciach nart biegowych. Wszystko jest
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skorelowane z pogodą i na ferie również tę ofertę mamy przygotowaną. Do dyspozycji
mieszkańców mamy przygotowanych ponad 80 par nart, obuwie odpowiednio do tego z
wiązaniami plus kijki. My udostępniamy sprzęt. Spotykamy się zazwyczaj w jednym miejscu,
w Parku Piłsudskiego na Zdrowiu, udostępniamy miejsce, gdzie można się przebrać; kawa,
herbata też jest do dyspozycji. Zielona Łódź organizuje plenerowe warsztaty fotograficzne w
terminie 27 stycznia – 10 lutego.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: MOPS bezpośrednio nie realizuje
zadania, jakim jest zapewnienie ferii letnich, czy zimowych dla dzieci i młodzieży natomiast
realizujemy mnóstwo zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej i o systemie pieczy.
W ramach tych zadań placówki wsparcia dziennego, które są prowadzone przez organizacje
pozarządowe realizowane jest pośrednio to zadanie.
W tym roku zlecamy prowadzenie placówek wsparcia dziennego 28 organizacjom
pozarządowym, które zapewniają ponad 900 miejsc dla dzieci i w okresie ferii placówki będą
przyjmowały więcej dzieci. Tutaj jest propozycja organizacji pozarządowych dotycząca
organizacji czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe, teatralne, gry, zabawy, a także
zapewnienie jednego posiłku.
Minimum każda świetlica pracuje 4 godziny dziennie. Mamy więc zapewnienie, że wszystkie
dzieci, które się zgłoszą – będą przyjęte do placówek.
Pytań i głosów w dyskusji nie zgłoszono.
Ad. 5) Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Sportu i Rekreacji za 2017 rok.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poinformował, że członkowie
komisji otrzymali sprawozdanie z prac Komisji Sportu i Rekreacji za 2017 rok. Zapytał o
uwagi do sprawozdania.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 6) Przyjęcie planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji na 2018 r.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poinformował, że członkowie
komisji otrzymali plan pracy Komisji Sportu i Rekreacji na 2018 rok. Zapytał o uwagi do
planu, propozycje jego uzupełnienia.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie komisji:
1. przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Sportu i Rekreacji za 2017 rok.
Komisja w głosowaniu 5 głosami za – jednomyślnie – przyjęła sprawozdanie.
2. przyjęcie planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji na 2018 r.
Komisja w głosowaniu 5 głosami za – jednomyślnie – przyjęła plan pracy.
Ad. 7) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poinformował o piśmie Rady
Szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Rady Rodziców w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1. Pan przewodniczący dodał: ja tę sprawę awizowałem w poprzednim
roku dwukrotnie u pana prezydenta Treli. Zapytam, czy w tym temacie coś się zmieniło, czy
został w jakiś sposób uściślony termin tego połączenia i na następnym posiedzeniu Komisji
państwa radnych o tym poinformuję.
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Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: wobec braku innych spraw
w tym punkcie – zamknął obrady komisji

Protokół sporządziła:
Monika Olejniczak
sekretarz Komisji
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