
DPr-BRM-II.0012.16.1.2019 
Protokół nr 3/I/2019 

 
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 14 stycznia 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -   11 radnych  
 
nieobecnych  -     1 radny      
     tj. Rafał Reszpondek 
          
 
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 2/XII/2018 posiedzenia Komisji. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019”  
- druk nr 3/2019. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powitał obecnych na sali radnych 
oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący stwierdził 
quorum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji  przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 
Wiceprzewodniczący 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 2/XII/2018 posiedzenia Komisji.  
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 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 przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019” - druk 
nr 3/2019.  
 
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi p. Łukasz Prykowski omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał o zapis ze str. 5, pkt. 3 - 
„ środki przeznaczone na realizację poszczególnych zadań w 2019 r. zostaną szczegółowo 
określone w projekcie budżetu miasta”. Wyjaśnił , że omawiany projekt uchwały trafił do 
radnych 3 stycznia br., a 27 grudnia został przyjęty budżet miasta na 2019 r. Czy nie 
wypadałoby zmienić zapisu, o którym mowa na taki, iż „środki przeznaczone na realizację 
poszczególnych zadań w 2019 r. są szczegółowo określone w projekcie budżetu miasta”. 
Jeżeli pozostawić istniejący zapis, to należałoby zadać pytanie, czy „środki przeznaczone na 
realizację poszczególnych zadań w 2019 r. zostaną szczegółowo określone w projekcie 
budżetu miasta” – budżetu z autopoprawką, czy bez autopoprawki.  
Dalej zapytał o zapis pkt. 4 dotyczącego wykazu zadań – „zostanie ogłoszony do dnia 31 
stycznia 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej”. Czy ten harmonogram konkursu będzie 
przedstawiony Komisji? Dalej zapytał o zapis ze str. 7, pkt. 3 §9 – „umowy o wykonanie 
inicjatywy lokalnej, zgodnie z trybem określonym odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi”. 
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Zapytał, kiedy ta uchwała została przyjęta, jaka to jest uchwała, a jeśli jej nie ma, to kiedy 
będzie zaprezentowana Radzie Miejskiej. Dalej zapytał o §26 i wyjaśnił, że Wydział Edukacji 
ujęty został w tym projekcie jedynie w dwóch punktach – współpraca finansowa Wydziału 
będzie prowadzona w kwestii aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Radny dodał, że w Miejskim Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Wydziału Edukacji również zapisano szereg działań do wykonania,  
a w omawianym projekcie uchwały nie ma na ten temat słowa. Czy należy rozumieć, że  
w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi MPPiRPA oraz MPPN nie 
znajduje się wogóle ?  
W uzasadnieniu do omawianego projektu uchwały zapisano, że ww. program został 
skonsultowany z organizacjami pozarządowymi, konsultacje odbyły się w okresie od  
3 listopada do 6 grudnia 2018 r. Czy z przeprowadzonych konsultacji wyniknęły jakieś 
wnioski i gdzie te konsultacje się odbywały?  
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi p. Łukasz Prykowski odpowiedział, że zapis dotyczący projektu budżetu 
zostanie zmieniony. Dodał, że harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej, jest to 
informacja publiczna i ponadto radni zostaną poinformowani o harmonogramie. Wyjaśnił, że 
funkcjonuje uchwała Rady Miejskiej w Łodzi dotycząca trybu i zasad realizowania zadań 
inicjatywy lokalnej, która bazuje na głównych zaleceniach ustawowych. Wyjaśnił dalej, że  
w przeprowadzonych konsultacjach wpłynęło 6 uwag, 3 z nich nie zostały uwzględnione, 2 
zostały uwzględnione częściowo, 1 została uwzględniona w całości. Nieuwzględnione uwagi 
dotyczyły wzrostu środków finansowych na zadanie dotyczące Centrum Obywatelskiego, 
programu mikrograntów oraz aktywizacji seniorów – zadania realizowanego w Wydziale 
Zdrowia. Powyższe decyzje wynikały z tego, iż w przypadku nowych zadań publicznych, czy 
zwiększania środków finansowych – zgłoszenia winny być przesyłane do końca czerwca 
każdego roku, co łączy się z procedurą pracy nad budżetem miasta, czy przygotowywaniem 
materiałów przez wydziały UMŁ. Stąd propozycje złożone na przełomie listopada i grudnia 
trudno uwzględnić. Dwie uwagi uwzględnione w części dotyczyły doprecyzowania zadań 
związanych z połączeniem programu współpracy z gminnym programem rewitalizacji. Tu 
kilka organizacji zwróciło uwagę, że gminny program rewitalizacji zawiera część zadań 
ogólnych, które powinny mieć bezpośrednie odzwierciedlenie w programie współpracy  
z organizacjami pozarządowymi. Dlatego część tych zadań zostało przyporządkowanych do 
konkretnych wydziałów UMŁ. Aby zadania te doprecyzować zwołany zostanie zespół 
roboczy. Jedna uwaga uwzględniona w całości dotyczyła środków na prowadzenie 
wolontariatu w mieście. Uwaga została uwzględniona w całości, gdyż w programie znalazło 
się nowe zadanie, które wspiera wolontariat – będą środki finansowe na promocję  
i organizację wolontariatu na obszarze rewitalizacji, co będzie miało na celu utworzenie grupy 
osób gotowych do działania w placówkach i instytucjach, które będą uruchamiane na 
podstawie projektów 1, 4, 7, 8 rewitalizacji obszarowej miasta Łodzi.  
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz wyjaśniła, że od 1 stycznia 2016 r. sytuacja 
wydziału w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi uległa zmianie. Zmiana ta 
wyniknęła ze zmian w budżecie miasta. Zadania, które do 2016 r. realizował Wydział 
Edukacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały przeniesione do Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych, a Wydział Edukacji samodzielnie realizuje jeden program tj. 
aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - program 
adresowany do dzieci z zaburzeniami o podłożu psychicznym i psychiatrycznym. Do 
konkursu startuje od 5 do 9 organizacji, które zajmują się tylko i wyłącznie pomocą dla tego 
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typu młodzieży. Program dotyczący przeciwdziałaniu przemocy realizowany jest we 
współpracy z Wydziałem Zdrowia, który prowadzi procedurę  konkursową dla tego 
programu. Wydział Edukacji jest współrealizatorem dwóch działań wynikających z tego 
programu. Pozostałe działania wynikające z programów MPPiRPA oraz MPPN Wydział 
Edukacji realizuje przez szkoły.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski dodał, że podczas posiedzenia 
Komisji Edukacji padło stwierdzenie, że program MPPiRPA oraz MPPN dokonuje się na 
terenie szkół, a realizatorzy zadań wyłonieni zostaną w drodze konkursu. Zapytał, kto wyłania 
podmioty realizujące zadania, kto decyduje o wejściu tych podmiotów na teren szkół i jak 
zadania wynikające z ww. programów skoordynowane są z programem wychowawczym.  
Z ww. programów wynika, że profilaktyka w pierwszej kolejności realizowana jest w grupach 
zorganizowanych, a do 19 roku życia taka grupę stanowią społeczności szkolne. Działania 
organizacji pozarządowych nie odzwierciedlają struktury zorganizowania społeczności 
szkolnej, szczególnie podatnej na wpływ używek i przemocy dokonującej się w szkołach.  
Radny podważył sens realizowania jakichkolwiek działań w oparciu o przedłożony program, 
czy wcześniejsze programy realizowane w sposób szczegółowy. Podkreślił, że w jego opinii 
środki finansowe są źle zagospodarowywane i wydatkowane nie tak, jak trzeba.  
Następnie zapytał o budżet przewidziany na realizację programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, który opiewa na kwotę ponad 60 mln zł. Czy w ramach tej kwoty 
uwzględnione zostały środki przeznaczone na MPPiRPA oraz MPPN.  
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi p. Łukasz Prykowski odpowiedział, że jest to część środków. Środki 
finansowe przeznaczone są na konkretne zadania, a nie na organizacje pozarządowe.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powtórzył swoją opinię, że 
szczegółowe zapisy ww. programów nie są do końca spójne z zapisami umieszczonymi  
w projekcie uchwały dotyczącym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Wyjaśnił, że zgłoszone tu pytania i uwagi wynikają z dbałości o rzetelność pracy organu 
stanowiącego tj. Rady Miejskiej.  
 
Wiceprzewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 3 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się do członków Komisji  
z prośbą o przesyłanie do sekretarza Komisji propozycji do planu pracy na 2019 rok.  
 
Wiceprzewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione 
poniżej) przekazane zostały radnym drogą mailową. 
 
- do wiadomości Komisji - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” dotyczące odmowy przyznania 
licencji dla Klubu na sezon 2019 
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/przesłano radnym droga mailową 12 grudnia/ 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski wyjaśnił, że wątpliwości zawarte  
w treści pisma zostały rozwiązane, a Klub Żużlowy „Orzeł” uzyskał licencję do realizacji 
rozgrywek w roku 2019.  
 
- pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie przedstawienia Radzie okresowych 
planów pracy Komisji do dnia 15 lutego 2019 r.  
 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki zabrał głos, aby 
wyjaśnić informacje, które pojawiły się w mediach społecznościowych, iż jedynie rodzice 
dbają o odśnieżanie obiektu „Łodzianki”. Wyjaśnił, że w sobotę rano, przed mającym się 
odbyć sparingiem obiekt był odśnieżany od godz. 6 do godz. 11, do momentu rozpoczęcia 
został odśnieżony w ¾ powierzchni. Niestety śnieg był mokry a odśnieżanie dotyczyło 
powierzchni ponad 6 tys. m2. Podkreślił, że strona przeciwna tj. Polonia Warszawa nie 
wnosiła zastrzeżeń do stanu obiektu. Dodał, że w piątek wieczorem podczas treningu młodzi 
zawodnicy RTS Widzew, z nieznanych przyczyn polewali okolice linii bocznych boiska 
gorącą wodą, o czym dyrektor będzie rozmawiał. Następnie zapewnił o staraniach MOSiR, 
aby kluby mogły w spokoju i komforcie trenować, należy jednak wziąć pod uwagę fakt 
określonych warunków pogodowych.  
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
 
   Protokół sporządziła        Wiceprzewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska      Sylwester Pawłowski 
 
 


