DPr-BRM-II.0012.8.14.2017
Protokół nr 42/XII/2017
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 4 grudnia 2017 r.
I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji:

9 radnych,

obecnych:

7 radnych,

nieobecnych:

2, tj.:

1. radny p. Marcin Chruścik nieobecny nieusprawiedliwiony;
2. radny p. Sylwester Pawłowski nieobecny usprawiedliwiony.
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 41/XI/17 z dnia 13 listopada 2017 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2018
rok – druk nr 421/2017 w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji: Wydział
Sportu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Edukacji, Zarząd Dróg
i Transportu, Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Zieleni Miejskiej.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – druk nr 422/2017 w zakresie
merytorycznych zainteresowań komisji: j.w.
4. 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 41/XI/17 z dnia 13 listopada 2017 r.

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zapytał o uwagi do protokołu
nr 41/XI/17 z dnia 13 listopada 2017 r.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu nr 41/XI/17 z dnia 13 listopada 2017 r.
Komisja w głosowaniu 5 głosami za – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała protokół
nr 41/XI/17 z dnia 13 listopada 2017 r.
Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na
2018 rok – druk nr 421/2017 w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji:
Wydział Sportu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wydział Edukacji, Zarząd
Dróg i Transportu, Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Zieleni Miejskiej.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do bieżącego
punktu porządku obrad poprosił przedstawicieli poszczególnych wydziałów w kolejności:
Wydział Sportu.
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych oraz Wydziału Sportu p. Marek
Kondraciuk: budżet Wydziału Sportu strona 292 łącznie z MOSiR-em wynosi 31 608 530 zł,
czego budżet MOSiR-u to jest 14 827 200 zł, natomiast budżet Wydziału Sportu to kwota
16 781 330 zł.
Jeśli chodzi o zadania z zakresu ochrony zdrowia, to mamy zadania na łączną kwotę
1 440 530 zł. I tutaj są takie zadania jak: Sport to zdrowie, Lubię sport, Łódź sportowa,
upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz Trener osiedlowy.
Jeśli chodzi o zadania z zakresu kultury fizycznej, to tutaj mamy kwotę 14 279 000 zł. Są to:
organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych 307 000 zł, upowszechnianie sportu wśród
dzieci i młodzieży szkolnej, są to szkolne mistrzostwa Łodzi w różnych formach tego
współzawodnictwa brało udział około 7 tysięcy młodych łodzian, konserwacja
skomunalizowanej bazy użytkowanej przez kluby sportowe – 223 000 zł, wspieranie
szkolenia sportowego 3 550 000 zł. W projekcie budżetu istnieje pozycja Międzynarodowy
miting lekkoatletyczny – 450 000 zł Już dziś wiemy, ze ten miting został zawieszony,
w nadchodzącym roku nie odbędzie się, to już skierowałem odpowiednie dokumenty do pana
skarbnika, by ta kwota, która była z naszego limitu wróciła do budżetu wydziału; organizacja
zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością – 81 000 zł, organizacja zajęć sportowych
w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo – 10 000 zł, konserwacja
skomunalizowanej bazy użytkowanej przez kluby ze strefy rewitalizacji R – 20 000 zł,
również organizacja imprez ze strefy R – 210 000 zł i wydatki związane w ramach budżetu
obywatelskiego – 484 000 zł, finał Marcin Gortat Camp – 300 000 zł, maraton Łódź DOZ –
250 000 zł jest w budżecie, ale będziemy występować o zwiększenie tej kwoty do 350 000 zł,
wspieranie rozwoju sportu, to są koszty wynajmu nowoczesnej bazy od MAKiS – 7 869 000
zł, nagrody Prezydenta Miasta – 600 000 zł.
Pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: planowane dochody strona 139,
w 2018 r. dochody MOSiR-u są zaplanowane na poziomie 7 470 000 zł i składają się na nie:
Wpływy z lodowisk – 1 490 000 zł,
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Wpływy z pływalni – 2 880 000 zł,
Wpływy z tytułu udostępniania wynajmu hal i boisk sportowych – 830 000 zł,
Najem powierzchni magazynowych i powierzchni biurowych – 750 000 zł,
Wynajem powierzchni m.in. pod parkingi – 1 260 000 zł,
Inne wpływy – 260 000 zł.
Wydatki planowane są na poziomie 14 797 000 zł i składają się na nie:
Różne wydatki osobowe i świadczenia – 27 000 zł,
Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 500 000 zł,
Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 031 000 zł,
Składki na Fundusz Pracy – 147 000 zł,
Materiały i wyposażenie – 400 000 zł,
Energia – 4 110 000 zł,
Zakupy usług remontowych – 174 000 zł,
Zakup pozostałych usług opłaty za ścieki, poczta, dozór obiektów – 1 440 000 zł.
Oprócz tego mamy jeszcze przeznaczone wydatki na wykonanie ekspertyz i opinii 23 800 zł,
podatki na rzecz gminy – 900 000 zł, szkolenia pracowników – 30 000 zł.
Jeśli chodzi o zadania planowane, które weszły do projektu budżetu miasta, są to zadania
z budżetu obywatelskiego:
II etap budżetu obywatelskiego – Młynek. Cudowny wypoczynek na Młynku. Planujemy
budowę nowej przystani wraz z infrastrukturą i wyposażeniem oraz małą architekturą,
V etap budżetu obywatelskiego za 395 000 zł – budowa toru rowerowego typu Pumptrack
z infrastrukturą oraz doświetlenie alejek parkowych,
Jeśli chodzi o Młynek mamy jeszcze 60 000 zł na dokumentację projektową dla stałej sceny
na Młynku.
Na ulicy Odrowąża 12 za 400 000 zł będziemy remontować boisko. To jest boisko i siłownię
zewnętrzną przy Wodnym Raju, na jego tyłach.
Oprócz tego mamy jeszcze za 24 000 zł zakup myjki ciśnieniowej do mycia nawierzchni,
które są tam wybudowane i doposażenie w małą architekturę na Stawach Jana.
Również na Stawach Jana powstanie stacja do ćwiczeń siłowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, dokumentacją i aranżacją terenów sąsiadujących.
Pytania.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poprosił o informację na temat
zadania – zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających z kwotą 30 000 zł.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: jest to kwota, którą my
otrzymujemy na doposażenie kąpielisk w sprzęt wodny, tym bardziej że od nowego roku nie
będzie już miejsc przeznaczonych do kąpieli tylko będą kąpieliska, bo zmieniło się prawo
wodne. W związku z tym będziemy np. zmuszeni kupić na każde otwarte kąpielisko łódź
motorową, czego do tej pory nie było.
Wydział Edukacji.
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Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: jeśli chodzi o wydatki bieżące
dotyczące zakresu prac państwa komisji, to nasze wydatki są w książce na stronie 270.
To dział kultura fizyczna, a zadanie nazywa się obiekty sportowe. Mamy tutaj ujęte 3 zadania;
2 dla gminy, 1 dla powiatu. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Boisk Orlik 2012.
Łączna kwota zaplanowana w budżecie roku 2018, to 1 644 966 zł. Jeśli chodzi o wydatki
majątkowe, to jest strona 349 – 351. Wśród tych zadań inwestycyjnych przypisanych
Wydziałowi Edukacji mamy zadania związane z budżetem obywatelskim i z decyzjami rad
osiedla. To jest np. zadanie pn budowa mini siłowni wraz ze stołami do tenisa stołowego
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 na kwotę 78 218 zł, budowa bieżni i skoczni
w Szkole Podstawowej 116 – 150 000 zł. Zadania z budżetu obywatelskiego: modernizacja
boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej w Szkole Podstawowej 206 – 60 000 zł,
modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 137 – 555 000 zł, budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej nr 139 – 580 000 zł, modernizacja sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 41 – 620 000 zł, modernizacja boiska przy Szkole
Podstawowej nr 58 – 1 000 000 zł, budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 2 – 310 000 zł. Pod nazwą zadania pn. Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko
chcieć, jest modernizacja sali gimnastycznej z Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy
ul. Krzemienieckiej 24a. z kwotą 194 000 zł. Następne zadanie modernizacja boiska
szkolnego z dostosowaniem do wielofunkcyjności w Szkole Podstawowej nr 91 opiewa na
kwotę 483 500 zł. I zadanie od przedszkola do seniora – przebudowa i modernizacja terenu
rekreacyjno – sportowego przy Szkole Podstawowej nr 56 – 751 500 zł.
Pytania.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: wydatki na Orlik ujęte są w wydatkach bieżących
w rozbiciu na II grupy. Jest tam łącznie 1 500 000 zł. Rozumiem, że są to środki na trenerów.
A czy są tam środki związane ze stanem obiektów, który to stan – jak wiadomo – ze względu
na wiek obiektów, pogarsza się.
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: łączne wydatki bieżące to kwota
ponad 1 644 000 zł. Główne grupy wydatków w tych zadaniach to wynagrodzenia (umowy –
zlecenia) dla animatorów i tzw. bieżące utrzymanie boisk.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: czy państwo przewidujecie zainicjowanie wystąpienia
do Ministerstwa Sportu w tym zakresie?
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: my występujemy co roku
o dofinansowanie wynagrodzeń animatorów. Takie prawo nam przysługuje i związane jest
z ideą budowy boisk Orlik. Otrzymujemy częściowe dofinansowanie, chociaż były też lata,
że było finansowane w 100%, czyli umowa jest taka, że 50% samorząd, 50% państwo,
po 1000 zł miesięcznie każda ze stron. Natomiast w ubiegłym roku nie wszystkie boiska
dostały to dofinansowanie. Na rok 2018 r. również będziemy występowali
o to dofinansowanie.
Zarząd Dróg i Transportu.
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Małgorzata Misztela Grzesik: w
budżecie Zarządu Dróg i Transportu, w wydatkach bieżących na stronie 318 jest zadanie
Łódzki Rower Miejski. Środki zaplanowane na zarządzanie oraz obsługę systemu Łódzkiego
Roweru Publicznego. To zadanie jest również ujęte w WPF na rok 2018 – 4 594 055 zł i taka
Samoa kwota w WPF na rok 2019.
Dochody również w zadaniu Łódzki Rower Miejski z tytułu opłat za wypożyczenie rowerów.
Kwota przewidziana w projekcie budżetu 900 000 zł.
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Pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Zarząd Inwestycji Miejskich.
Zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta: na stronie
58 kultura fizyczna mamy łącznie 33 300 000 zł. Strona 58 – budowa stadionu żużlowego.
Jest to zadanie w WPF. W przyszłym roku planowane jest zakończenie z kwotą 28 100 000
zł. Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego
Centrum Sportowo – Rekreacyjnego, przebudowa stadionu miejskiego przy al. Unii. To jest
dokończenie budowy małej hali. Kwota zaplanowana 5 000 000 zł. Przebudowa obiektu
sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi, kwota 100 000 zł na rok 2018. Jest to
przyłącze energetyczne i przyłącze gazowe. Przebudowa obiektu przy ul. Sobolowej 1 –
również 100 000 zł na przyłącze energetyczne.
Pytania.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poprosił o informację na temat
stanu realizacji inwestycji związanej z budową stadionu żużlowego.
Zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta: w tej chwili
kładziona jest konstrukcja pod zadaszenie, do końca roku będzie ona położone. Zamykany
jest budynek, w środku trwają bardzo intensywne prace przy instalacjach. Są już położone
tynki, wylewki, wszystkie prace wykończeniowe. Wykonawcy starają się zamknąć budynek
przez zimą.
Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji do 2 kwietnia. Wyraziliśmy taką
zgodę na I etap, czyli oddanie stadionu żużlowego. II etap to koniec lipca, to druga część
parkingów.
Zarząd Zieleni Miejskiej.
Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Milena Olczak: wydatki Zarządu
Zieleni Miejskiej znajdują się na stronie 329 – 334. Są to wydatki bieżące. Znajduje się tutaj
jedno zadanie – promocja terenów zieleni w ramach projektu Zielona Łódź. Są to wydatki
przeznaczone na zajęcia sportowe i warsztaty edukacyjne.
Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to przedstawione są na stronie 372 – 373. Tutaj mamy
kilka zadań związanych z budową placów zabaw i siłowni; m.in. jest to rozbudowa siłowni w
Parku Żeromskiego w ramach algorytmu na kwotę 10 000 zł, plac zabaw w Parku Staszica z
kwotą 163 000 zł, nowoczesna strefa rekreacji, wypoczynku i animacji w Parku Piłsudskiego
– budowa 3 wieży wraz ze zjeżdżalniami – 1 980 000 zł. Aktywna Marina – budowa siłowni
47 000 zł oraz budowa wielofunkcyjnego placu zabaw przy ASP – 250 000 zł. Są to główne
zadania związane ze sportem.
Pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec braku innych zgłoszeń w zakresie omówionych zadań komórek i jednostek
inwestycyjnych UMŁ, przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał
pod pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 w zakresie:
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Wydział Sportu.
Komisja w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 w zakresie Wydziału Sportu.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Komisja w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 w zakresie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Wydział Edukacji.
Komisja w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 w zakresie Wydziału Edukacji.
Zarząd Dróg i Transportu.
Komisja w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 w zakresie Zarządu Dróg
i Transportu.
Zarząd Inwestycji Miejskich.
Komisja w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 w zakresie Zarządu Inwestycji
Miejskich.
Zarząd Zieleni Miejskiej.
Komisja w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 421/2017 w zakresie Zarządu Zieleni
Miejskiej.
Ad. 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – druk nr 422/2017 w zakresie
merytorycznych zainteresowań komisji: j.w.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poprosił o wprowadzenie do
bieżącego punktu porządku obrad pana skarbnika.
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski: przedsięwzięcia związane z zakresem
państwa komisji są ujęte na stronach:
Strona 27 – dwa zadania wieloletnie w części bieżącej realizowanej przez Wydział Sportu,
to DOZ Maraton Łódź i finał Marcin Gortat Camp – środki zapisane są do 2019 r. po 250 000
zł i 300 000 zł.
Również na stronie 27 Łódzki Rower Miejski, to zadanie też jest wpisane do 2019 r. W 2018 i
w 2019 są kwoty odpowiednio po 4 594 055 zł.
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Strona 31 – Rower Publiczny na przystankach ŁK ZDiT zadanie to rozpisane jest do 2014 r.
Strona 43 – Stadion żużlowy – zakończenie w 2018 r. – 28 100 000 zł oraz Budowa układu
dróg rowerowych na terenie miasta do 2020 r. z kwotą po 5 000 000 zł w każdym roku.
Strona 47 – Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego – 100 000 zł. Kwota
związana jest z rozliczeniem tej inwestycji.
Strona 47 – Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia
regionalnego Centrum rekreacyjno – Sportowego, etap II. Przebudowa stadionu miejskiego
przy al. Unii, ale to jest związane z zakończeniem budowy małej hali.
Strona 49 – Przebudowa obiektu przy ul. Sobolowej.
Pytania.
Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Rafał Markwant: czy możemy zrobić porządek
z tymi etapami przebudów stadionu przy al. Unii, bo w tytule jest przebudowa stadionu, a tak
naprawdę chodzi o budowę małej hali, etap I, teraz jest III, gdzieś zaginął nam II. Czy nie
możemy przebudowy małej hali nazwać przebudową małej hali?
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski: nazwa związana jest z koncepcją
budowy tego kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz całą dokumentacją związaną
z realizacją tej inwestycji.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poprosił o informację na temat
brakującej kwoty 100 000 zł jeśli chodzi o plac zabaw przy ul. Podhalańskiej. Tam jest
projekt na 300 000 zł i taka kwota miała być zarezerwowana, a Wydział Komunalny otrzymał
200 000 zł.
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski: jeśli pan przewodniczący pozwoli, to
sprawdzę tę informację i udzielę odpowiedzi w terminie późniejszym.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: wobec braku dalszych zgłoszeń
poddał pod pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – druk nr 422/2017 w zakresie
merytorycznych zainteresowań komisji: j.w.
Komisja w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018 – 2040 – druk nr 422/2017
w zakresie merytorycznych zainteresowań komisji: j.w.
Ad. 4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: wobec braku innych spraw
w tym punkcie – zamknął obrady komisji
Komisja przyjęła protokół:
Jarosław Tumiłowicz
przewodniczący Komisji
Protokół sporządziła:
Monika Olejniczak sekretarz Komisji
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