
DPr-BRM-II.0012.15.13.2018 
Protokół nr 2/XII/2018 

 
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 10 grudnia 2018 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -    12 radnych  
 
nieobecnych  -     0 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. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 1/XI/2018 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w 
sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok – druk BRM nr 339/2018. 

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-
2040  
– druk BRM nr 340/2018. 

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek powitał obecnych na sali radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
Przewodniczący Komisji  przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 
Radny p. Włodzimierz Tomaszewski zapytał, czy Komisja zajmie się sprawą przyznania 
licencji dla Klubu Żużlowego „Orzeł”, co wiąże się z udostępnieniem do korzystania z toru 
żużlowego i stadionu. Podkreślił, że sprawa jest pilna. Przekazał radnym informację w tej 
sprawie.  
 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poinformował, że w tej sprawie wpłynęły do 
Komisji pisma. Wyjaśnił, że był dziś rano uczestnikiem rozmów w tej sprawie z Pierwszym 
Wiceprezydentem Miasta p. T. Trelą, w których uczestniczyli przedstawiciele Klubu 
Żużlowego „Orzeł” i przedstawiciele spółki MAKiS. Rozmowy zmierzały do rozwiązania 
problemu i wskazywały na dobrą perspektywę dla sprawy. Dlatego też nie ma potrzeby, aby 
Komisja dziś włączyła się w te rozmowy.  
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie porządek obrad. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 1/XI/2018 posiedzenia Komisji.  
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 2 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2019 rok – druk BRM nr 339/2018.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek zwrócił się z prośbą o omówienie projektu 
budżetu miasta Łodzi na 2019 przez Wydział Sportu.  
 
Wydział Sportu p. Marta Górska-Han omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem  
(str. 340-346).  
 
Projekt uchwały w części dotyczącej ww. jednostki stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
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Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek zwrócił się z prośbą o omówienie projektu 
budżetu miasta Łodzi na 2019 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  
 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki omówił projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem (str. 340, 429).  
 
Projekt uchwały w części dotyczącej ww. jednostki stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Bartosz Domaszewicz zapytał o planowane środki 
na utrzymanie SKS „Start”, który ma zostać przejęty w administrowanie przez Miasto.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
takich nie ma.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał o środki na utrzymanie hali sportowej przy ul. Skorupki, 
wadliwe działanie tablic w hali przy ul. Małachowskiego, planowane inwestycje w hali przy 
ul. Karpackiej.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
utrzymanie hali przy ul. Skorupki odbywa się z funduszy bieżących, wadliwe działanie tablic 
w hali przy ul. Małachowskiego nie wynika z ich wady ale dotyczy ich paneli sterujących  
i okablowania – jest to naprawiane na bieżąco. W hali przy ul Karpackiej nie planuje się 
inwestycji, choć bardzo jest tam potrzebna szatnia dla osób niepełnosprawnych. Obecnie 
postawiono tam kontenery z szatni ŁKS i zostaną one dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zaproponował poinformowanie 
radnych o obiektach wchodzących w skład MOSiR, główne wydatki Ośrodka i jego źródła 
dochodów.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
Ośrodek zajmuje się głównie rekreacją, a następnie sportem. Obiekty udostępniane są na 
potrzeby klubów sportowych i rozgrywania tam meczy. Działalność osobowa MOSiR, czyli 
dział sportu zajmuje się szeroko pojętą rekreacją, z naciskiem na dzieci i młodzież oraz 
seniorów.  
Obiekty, którymi Ośrodek zarządza, to: 
- hale sportowe  - przy ul. Skorupki,  
    - przy ul. Małachowskiego,  
    - przy ul. Karpackiej – dawny klub „Tęcza” 
- obiekty rekreacyjne – Stawy Jana 
   - Stawy Stefańskiego 
   - Stawy Młynek  
   - Kąpielisko Arturówek 
- baseny   - basen całoroczny Wodny Raj 
   - basen odkryty Wodny Raj 



 4

   - basen sezonowy Anilana 
   - basen sezonowy przy ul. Głowackiego, dawny basen Promienistych  
- lodowiska   - lodowisko na Retkinii 
   - lodowisko Bombonierka 
   - lodowisko sezonowe na Stawach Jana 
   - lodowisko sezonowe przy basenie Wodny Raj 
Dodatkowo obiekty wydzierżawione przy ul. Potokowej i dawna hala Gwardii przy  
al. Kościuszki. Ponadto zespół treningowy „Łodzianka” i przy ul. Minerskiej.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, czy w przyszłości w hali przy ul. Skorupki 
przewiduje się remonty i m.in. wymianę krzesełek lub ich przegląd, celem zabezpieczenia. 
Poinformował, że krzesełka bywają uszkodzone i podczas niedawnych rozgrywek doszło tam 
do wypadku, gdzie trzech chłopców poważnie zraniło się w nogi o uszkodzone krzesełka. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
bardzo dziękuje za tę informację. Zapewnił, że dopilnuje, aby krzesełka zostały 
zabezpieczone. Samo zajście uważa za karygodne. Wyjaśnił, że obiekt przy ul. Skorupki liczy 
sobie 60 lat i sama wymiana krzesełek nie wystarczy, konieczna jest też przebudowa 
widowni. Dodał, że kilka lat wstecz obiekt został wyłączony z obiektów do prowadzenia 
imprez masowych. Jest to obiekt typowo treningowy oraz do rozgrywania spotkań w niższych 
ligach. Były również „przymiarki” do przeprowadzenia przebudowy hali i oszacowana na ten 
cel kwota wynosiła ok. 30 mln zł.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski ponowił prośbę o przeprowadzenie przeglądu stanu 
technicznego krzesełek.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki zapewnił, że przegląd 
zostanie przeprowadzony.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara powróciła do tematu tablic w hali przy 
ul. Małachowskiego. Podkreśliła, że problemy z działaniem tablic nie są sprawą błahą, może 
to mieć poważne konsekwencje, jak chociażby konieczność przerwania z tego powodu 
meczu, co miało miejsce podczas niedawnego meczu. Przerwa trwała 10 minut i z tego 
powodu spotkanie mogło zakończyć się walkowerem dla przeciwniczek Widzewa. Zwróciła 
się z prośbą o zwrócenie uwagi na okablowanie tablic i naprawę sytuacji do terminu 
kolejnego spotkania tj. do 22 grudnia br. Dodała, że pracownicy hali nie do końca potrafią 
obsługiwać wspomniane tablice. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
sprawdzi tę sprawę. Problem z kablami wynika ze starego panelu sterującego i starych 
wtyków, co powoduje problem z doborem kabli. Dodał, że na 2019 rok zamówiony został 
nowy panel sterujący i problemów już nie będzie.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o kwotę przeznaczona  na upowszechnianie sportu 
wśród dzieci i młodzieży – obecnie kwota przewidziana w budżecie to 66 tys. zł. W roku 
ubiegłym wynosiła ona 134 tys. zł.  
 
Wydział Sportu p. Marta Górska-Han wyjaśniła, że w roku 2018 kwota ta również 
wynosiła 66 tys. zł.  
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Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – 
obecnie zapisano na ten cel 400 tys. zł, w 2018 roku kwota wynosiła 97 tys. zł. Zapytała  
o imprezy, jakie będą z tych środków finansowane.  
 
Wydział Sportu p. Marta Górska-Han wyjaśniła, że w roku 2018 kwota ta po zmianach 
wyniosła niemal 500 tys. zł. W 2019 roku kwota jest mniejsza ale jest to plan przed 
zmianami. Projekt przewiduje również ok. 210 tys. zł na organizację imprez.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała czy zaplanowane w budżecie kwoty będą 
wystarczające na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.  
 
Wydział Sportu p. Marta Górska-Han wyjaśniła, że tego nie wiadomo. Dopiero po 
ogłoszeniu i rozstrzygnięciu konkursu ofert będzie wiadomo ile imprez i na jaką kwotę 
wymagało będzie dofinansowania.  
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek zapytał o wynagrodzenia w MOSiR. Jak 
zmieniła się wysokość wynagrodzeń w stosunku do roku 2018 i czy udało się zawrzeć w tym 
zakresie porozumienie ze związkami zawodowymi.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
kwota w budżecie zmieniła się o wysokość podwyżek wynagrodzeń - średnio 250 zł na etat 
dla wszystkich pracowników, z wyjątkiem zastępcy dyrektora i dyrektora. Obecnie sytuacja 
jest uspokojona, trwa współpraca ze związkami zawodowymi.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał o obiekt przy ul. Małachowskiego tj. „Łodziankę”  
i planowane na 2019 rok prace remontowe w tym obiekcie. Czy prace remontowe 
zaplanowane są w budżecie na 2019 rok, czy będą odbywały się jedynie interwencyjnie.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że nie 
planuje prac remontowych, gdyż Ośrodek jest jedynie operatorem obiektu. Proces 
inwestycyjny w tym obiekcie prowadzony jest przez Zarząd Inwestycji Miejskich. Zapewnił, 
że obiekt ma się dobrze i oczekuje na rozpoczęcie nowego sezonu.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Bartosz Domaszewicz zapytał o planowane 
wydatki związane z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej U-20. Czy finansowanie 
zapewnia FIFA, czy odbywa się to poza budżetem Miasta itd.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
środki są planowane. Jeszcze nie ma informacji, kto będzie operatorem tych wydatków. 
Wydarzenie dotyczy obiektu przy ul. Minerskiej.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał o halę na ul. Skorupki i szacowane koszty prac 
remontowych na ok. 30 mln zł i zaproponował ponowne oszacowanie kosztów prac według 
cen bieżących. Podkreślił, że hala przy ul. Skorupki, jako obiekt zabytkowy warta jest 
wyremontowania. Warto też przywrócić w hali lodowisko dla grup jazdy figurowej oraz 
drużyn hokeja. Dla tej hali, jako hali wielofunkcyjnej być może będzie można pozyskać 
również środki z zewnątrz. Potrzeba takiego obiektu w mieście.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że po 60 
latach od wybudowania, obiekt jest wyeksploatowany w 25%. Jest to hala żelbetonowa  
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z betonu z jakiego budowano bunkry. W piwnicach hali znajdują się schrony dla kilku tysięcy 
osób oraz schron dla VIP z własną łazienką i wyjściem ewakuacyjnym.  
 
Radny p. Rafał Markwant zaproponował zorganizowanie dni otwartych i udostępnienia 
obiektu i schronów do zwiedzania.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że były 
takie imprezy. Dodatkowo w jednej z piwnic MOSiR zorganizował wystawę starych reklam  
z Hali Sportowej, gdyż niegdyś hala stanowiła główną arenę wystawienniczą w Łodzi.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek zwrócił się z prośbą o omówienie projektu 
budżetu miasta Łodzi na 2019 przez Zarząd Inwestycji Miejskich.  
 
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta omówiła projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem (str. 438).  
 
Projekt uchwały w części dotyczącej ww. jednostki stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zapytała o szczegóły inwestycji za  
100 tys. zł w hali przy ul. Małachowskiego.  
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta wyjaśniła, że 
chodzi tu o obiekt „Łodzianki” – zespół boisk sportowych, dokończenie budowy studni 
głębinowej. Dwa lata oczekiwano na pozwolenie wodno-prawne i dlatego inwestycja się 
przedłużyła. Teraz nastąpi jej dokończenie, gdyż decyzja po dwóch latach uprawomocniła się.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zapytała o środki na naprawę, czy 
wymianę parkietu w hali przy ul. Małachowskiego.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
przewiduje się, iż  teren będzie  wchodził w skład terenów wystawy EXPO. Jeżeli tak będzie, 
to będzie objęta kompleksowym remontem.  
 
Radny p. Michał Olejniczak zapytał o środki finansowe na nowe ścieżki biegowe.  
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta wyjaśniła, że 
Zarząd działa jak inwestor zastępczy, co oznacza, że właściwe wydziały UMŁ występują  
o inwestycje do ZIM, który je realizuje. Brak w ZIM informacji na temat wykonania nowych 
ścieżek. Można zwrócić się o zapytanie do Zarządu Zieleni Miejskiej.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
ścieżki zostały wykonane np. w Arturówku.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał, co mieści się w zakresie 
inwestycji i prac przewidzianych na stadionie żużlowym – kwota 1 mln zł. Czy ta kwota 
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pozwoli na pełne funkcjonowanie obiektu, niezależnie od problemów klubu żużlowego. Dalej 
zapytał, czy z innych komórek UMŁ wpłynęła do ZIM informacja o potrzebie przygotowania 
projektu pływalni w okolicach Janowa i Olechowa.  
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta wyjaśniła, że nic 
jej na temat pływalni nie wiadomo. Jeżeli chodzi o stadion żużlowy, to cały teren przyległy 
jest do uporządkowania – budynki, nasypy itp. W tej chwili wykonana została pełna 
dokumentacja projektowa. Do wykonania jest też stacja motocyklowa do spuszczania oleju.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał o środki niezbędne na zakup 
sprzętu do utrzymania stadionu. Czy te koszty zostały przeniesione na administratora? 
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta wyjaśniła, że tak. 
Dodała, że jutro nastąpi odbiór końcowy obiektu, w październiku miał miejsce jego odbiór 
techniczny. Do końca roku obiekt powinien być oddany do użytkowania.  
 
Wydział Sportu p. Marta Górska-Han wyjaśniła, że sprawą pływalni zajmuje się Wydział 
ds. Zarządzania Projektami. Obecnie wykonywany jest tam program funkcjonalno-użytkowy  
i ma być zakończony w I kwartale 2019 roku. Dotyczy terenu na granicy osiedli Olechów  
i Janów, przy ul. Hetmańskiej. Obiekt ma łączyć funkcje sportowe i kulturalne – oprócz 
basenu ma powstać dom kultury, siłownia itp.  
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek podkreślił, że to bardzo ważne, iż ZIM 
przystępuje do odbiorów końcowych stadionu żużlowego. To była jedna z przyczyn 
powodująca brak umowy klubu ze spółką MAKiS.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał, czy kwota 100 tys. zł ma dotyczyć jedynie budowy 
studni głębinowej.  
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta wyjaśniła, że 
środki przewidziano na inne naprawy, które pojawią się w trakcie prac. ZIM wykonał też 
naprawy usterek, które pojawiły się trakcie realizacji inwestycji i wystąpił w tej sprawie do 
ubezpieczyciela i syndyka masy upadłościowej.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał o plany budowy ogrodzenia.  
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta wyjaśniła, że to 
jest nowa inwestycja, dość droga. Nie ma jej teraz  w planie. Inwestycja wiąże się z bardzo 
dużymi wymaganiami konserwatora zabytków.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał dlaczego dopiero w I kwartale 2019 r. ma zostać 
zakończony program funkcjonalno-użytkowy pływalni.  
 
Wydział Sportu p. Marta Górska-Han odpowiedziała, że zajmuje się tym Wydział ds. 
Zarządzania Projektami i otrzymała z wydziału takie właśnie informacje.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk wyraziła zdziwienie, co do połączenia w tym obiekcie funkcji 
sportowych i kulturalnych - domu kultury, zewnętrznej siłowni itd. Zapytała o koszty tej 
inwestycji.  
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Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że będzie to obiekt 
wielofunkcyjny.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Bartosz Domaszewicz zapytał o działania 
związane z boiskiem hybrydowym, czy faktycznie jest to boisko hybrydowe itd.  
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta wyjaśniła, że  
w celu określenia, czy jest to boisko hybrydowe, zamówiona została ekspertyza techniczna 
niezależnego eksperta niezwiązanego ze środowiskiem budowy boisk trawiastych – 
laboratorium z siedzibą w Warszawie. Opinia wykazała, że jest to boisko hybrydowe. Jego 
pielęgnacją zajmuje się MOSiR.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o sytuację drużyn grających w hali na 
Małachowskiego, kiedy hala zostanie włączona do wystawy EXPO.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
przejęcie hali na czas wystawy EXPO, to jedynie plany. Nie wiadomo jak będzie na pewno. 
Kiedy plany się potwierdzą, należało będzie podjąć stosowne decyzje.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak dodał, że zgodnie z jego wiedzą obiekt na Olechowie/Janowie 
miał zostać zrealizowany do końca listopada 2018 r.  
 
Wydział Sportu p. Marta Górska-Han odpowiedziała, że zapewne zgodnie z umową miał 
być to koniec listopada 2018 r. ale zgodnie z informacją Wydziału ds. Zarządzania Projektami 
zakończenie inwestycji nastąpi w I kwartale 2019 r.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapytał, czy w związku z tym wykonawca obciążony zostanie 
karami finansowymi oraz czy porządkowanie terenu przyległego do stadionu żużlowego ma 
służyć wydzierżawieniu tego terenu.  
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta wyjaśniła, że 
teren jest oczyszczany pod przyszłe inwestycje.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek zwrócił się z prośbą o omówienie projektu 
budżetu miasta Łodzi na 2019 przez Wydział Edukacji.  
 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz omówiła projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem (str. 292).  
 
Projekt uchwały w części dotyczącej ww. jednostki stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz zwróciła uwagę, że zgodnie  
z programem „Moje boisko ORLIK 2020” opłacanie kosztów utrzymania tych boisk (koszty 
trenerów) w połowie utrzymuje gmina, w połowie ministerstwo sportu – przez okres 10 lat. 
Od 2019 roku koszt utrzymania 10 boisk, z 38 funkcjonujących w Łodzi, przejdzie w całości 
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w ciężar Miasta. W 2021 roku taka sytuacja dotyczyć będzie kolejnych 19 boisk. Jeszcze nie 
zapadły decyzje dotyczące rozwiązania tej kwestii.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Bartosz Domaszewicz powiedział, że to bardzo zła 
informacja. Kontynuacji programu ORLIK nie można doczekać się od trzech lat, a informacje 
płynące z ministerstwa są całkowicie bez pokrycia. Nieprzychylność dla tego programu jest 
cały czas w ministerstwie podtrzymywana. Zapytał, jaka kwota będzie konieczna dla 
utrzymania wspomnianych 10 boisk, w skali roku.  
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że koszt samych trenerów, 
to ok. 100 tys. zł –1100 zł przez 9 miesięcy płaci gmina, i taką samą kwotę płaci 
ministerstwo.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Bartosz Domaszewicz podsumował, że będzie to 
ok. 12 tys. zł na rok, na jeden obiekt, pomijając inne drobne wydatki.  
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz zwróciła uwagę, że najdroższe jest 
utrzymanie sztucznej trawy.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o informację dotyczącą zużycia tych boisk i poprosił 
o przekazanie mu takiej informacji. Dalej zapytał czy w sytuacji braku dofinansowania boisk 
ORLIK ze strony ministerstwa rozważano próbę wydzierżawienia boisk np. klubom 
sportowym, po zajęciach szkolnych.  
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz zwróciła uwagę, że w ciągu tygodnia do 
godz. 15-16 obiekty te wykorzystywane są przez  uczniów. Nie tylko przy szkołach 
podstawowych funkcjonują boiska ORLIK. Do propozycji przedstawionej przez radnego 
trudno jej się odnieść.  
 
Radny p. Michał Olejniczak zapytał o wymiar zajęć wychowania fizycznego dla dzieci  
z klas I-III.  
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że 2 godz. zajęć 
tygodniowo.  
 
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek zwrócił się z prośbą o omówienie projektu 
budżetu miasta Łodzi na 2019 przez Zarząd Zieleni Miejskiej.  
 
 
Zarząd Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche oraz p. Marek Jakubowski omówili projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem (str. 393). 
 
Projekt uchwały w części dotyczącej ww. jednostki stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Radny p. Michał Olejniczak zapytał o koszt utrzymania ścieżki biegowej w Parku Na 
Zdrowiu. 
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Zarząd Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche odpowiedział, że trudno te kwotę wyodrębnić, 
gdyż znana jest jedynie kwota utrzymania całego obiektu. Postara się to ustalić.  
 
Radny p. Michał Olejniczak zapytał o plany usytuowania takich ścieżek w innych parkach. 
 
Zarząd Zieleni Miejskiej p. Maciej Winsche odpowiedział, że jeśli będzie taka inicjatywa  
i nie będzie przeszkód do realizacji, ścieżki powstaną. Obecnie nie ma takiej informacji.  
 
Zarząd Zieleni Miejskiej p. Marek Jakubowski dodał, że najczęściej inicjatywy tego 
rodzaju pojawiają się w ramach budżetu obywatelskiego. W tym roku również wpłynął taki 
wniosek – o zrealizowanie bliźniaczej ścieżki biegowej do tej na al. Orlicz Dreszera. Niestety 
łodzianie nie zagłosowali na ten wniosek.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o Radę Osiedla Nad Nerem, które w ramach środków 
własnych zbudowała boisko i chciałby wiedzieć, gdzie przekazano utrzymanie boiska – czy 
do MOSiR, czy do Zarządu Zieleni Miejskiej.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
obecnie jest ono pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zwrócił się z prośbą o informację nt. stanu tego boiska.  
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek dodał, że inwestycja pochłonęła bardzo duże 
środki finansowe z konkursu rad osiedli – są tam dwa boiska, stoły do ping-ponga, siłownia, 
lodowisko. Niestety nie ma tam ludzi ale świetnie sprawdza się do tresury psów.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk zapytała o koszt budowy ścieżki biegowej na Zdrowiu złożony 
z budżetu obywatelskiego.  
 
Zarząd Zieleni Miejskiej p. Marek Jakubowski odpowiedział, że prześle taką informację.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2019-2040  
– druk BRM nr 340/2018. 
 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki wyjaśnił, że WPF dla 
MOSiR dotyczy jedynie umowy z Pocztą Polską.  
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Pytań nie zgłoszono.  
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Brak głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 4 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym drogą mailową. 
 
- pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” dotyczące przyznania licencji dla Klubu 
 
- pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” dotyczące pomocy w uzyskaniu umowy najmu 
uprawniającej do korzystania ze stadionu żużlowego 
 
- pismo Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej z prośbą o opinię Komisji Zdrowia 
na temat projektu budżetu miasta Łodzi na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2019-20140 – do dnia 16 grudnia 2018 r.  
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła        Wiceprzewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska      Sylwester Pawłowski 
 
 


