
DPr-BRM-II.0012.16.3.2018 
Protokół nr 5/III/2019 

 
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 4 marca 2019 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 4/II/2019 posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
w Łodzi – druk BRM nr 62/2019.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  
– druk nr 45/2019. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 46/2019.  

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
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.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zgłosiła wniosek o włączenie do 
porządku obrad punktu dotyczącego treningu „rozruchowego” klubu RTS „Widzew”, który się 
nie odbył.  
 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 4/II/2019 posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego 
w Łodzi – druk BRM nr 62/2019.  

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  
– druk nr 45/2019. 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
miasta Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 46/2019.  

5. Informacja na temat treningu RTS „Widzew”. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 4/II/2019 posiedzenia Komisji.  
 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
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Ad pkt 2 - Przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę  
w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego  
w Łodzi – druk BRM nr 62/2019.  
 
 
Radny p. Michał Olejniczak omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Radny p. Damian Raczkowski zapytał, czy w tym projekcie uchwały nie można byłoby ująć 
wszystkich imprez biegowych dla wolontariuszy, gdyż idea jest szczytna. Takie imprezy są na 
stałe wpisane w kalendarz imprez i nie ma potrzeby każdorazowo przyjmować odrębnej 
uchwały w sprawie.  
 
Radny p. Michał Olejniczak odpowiedział, że popiera przedstawioną propozycję, jest ona 
jak najbardziej zasadna. Wyjaśnił, że dokona zmiany do projektu w postaci autopoprawki, 
którą zgłosi na sesji Rady Miejskiej.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał o opinię związków zawodowych.  
 
Radny p. Michał Olejniczak odpowiedział, że opinia związków została uwzględniona.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
 
Ad pkt 3 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2019 rok  
– druk nr 45/2019. 
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 
uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał o kwotę 3,5 mln zł, która została „zdjęta” z puli środków 
na rozbudowę stadionu ŁKS – czy została ona zdjęta w związku z montażem świateł na 
stadionie.  
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak odpowiedziała, że szczegółowej 
informacji udzieli na sesji Rady Miejskiej.  
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Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
 
Ad pkt 4 – Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta 
Łodzi na lata 2019-2040 – druk nr 46/2019. 
 
 
Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak omówiła projekt uchwały wraz 
uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji. 
 
Pytań nie zgłoszono. 
Brak głosów w dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji  poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
 
 
Ad pkt 5 – Informacja na temat treningu RTS „Widzew” . 
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara wyjaśniła, że ze względu na fakt, iż na 
obiekcie „Łodzianka” – ośrodki treningowym, gdzie zwykle trenuje RTS „Widzew” – brak 
jest gotowej do użytku nawierzchni, z powodu rozpoczynającego się dopiero okresu 
wegetacyjnego, a także w związku z faktem oczekiwania na wizytację przedstawicieli 
komórki związanej z FIFA na stadionie przy Piłsudskiego 138, mających ocenić stan murawy 
– piłkarze RTS „Widzew” otrzymali odmowę na przeprowadzenie treningu w obu 
wspomnianych lokalizacjach. Wobec tego nastąpiła konieczność znalezienia alternatywnego 
miejsca na przeprowadzenie treningu, tym bardziej, że rozpoczynają się  rozgrywki ligowe. 
Pojawiła się możliwość przeprowadzenia treningu na boisku hybrydowym przy Al. Unii 
Lubelskiej 2, które jest obiektem miejskim. Z informacji, jakie dotarły do radnej policja nie 
przepuściła autokaru z zawodnikami „Widzewa” (uniemożliwiła wyjazd autokaru spod 
stadionu) i trening nie mógł się odbyć. Zapytała, czy policja była wcześniej poinformowana o 
planach przeprowadzenia treningu na obiekcie przy Al. Unii Lubelskiej 2 oraz z czego 
wyniknęło niedostateczne zabezpieczenie tego treningu.  
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Komenda Miejska Policji w Łodzi, nadkomisarz p. Wojciech Wojciechowski zapytał skąd 
taka informacja, że autokar piłkarzy został zatrzymany, gdyż taka sytuacja nie miała miejsca. 
Takie informacje do niego nie dotarły. Policja nie ingerowała. W czwartek wpłynęła 
informacja, że piłkarze RTS „Widzew” będą trenować na boisku hybrydowym przy Al. Unii 
Lubelskiej 2. W związku z tym zabezpieczono siły policyjne i zostały one tam skierowane. 
Policjanci czekali na przybycie piłkarzy. Policja skontaktowała się z władzami RTS 
„Widzew” informując, że kibice ŁKS zebrali się w miejscu treningu. Na tym rola policja 
zakończyła się. Wpłynęła do policji informacja zwrotna, iż władze RTS „Widzew” po 
rozmowie z UMŁ ustaliły, że trening odbędzie się na obiekcie „Łodzianka” i tam odjechał 
autokar z piłkarzami.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara wyjaśniła, że z informacji uzyskanych 
od dyrektora Wydziału Sportu UMŁ wynikało, że trener „Widzewa” skontaktował się  
z wydziałem i przekazał informację, iż policja uniemożliwia wyjazd autokaru w kierunku  
Al. Unii i czy jest możliwość odbycia treningu na „Łodziance”.  
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk  odpowiedział, że otrzymał informację od 
trenera RTS „Widzew”, że policja nie zgadza się na wyjazd autokaru na obiekt przy Al. Unii 
Lubelskiej oraz prośbę o zezwolenie na trening przy ul. Małachowskiego, na Łodziance”. 
Prośba skierowana została do zarządzającego tym obiektem p. E. Rawickiego – dyrektora 
MOSiR, aby w drodze wyjątku wyraził zgodę, ponieważ obiekt nie jest gotowy do 
przeprowadzania treningów, a w tym przypadku chodziło jedynie o trening „rozruchowy”. 
Dyrektor zgodził się z przedstawionymi mu argumentami i wyraził zgodę na trening RTS 
„Widzew” na obiekcie „Łodzianki” przy ul. Małachowskiego.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał, czy zdaniem przedmówców informacje przedstawione 
przez Ekspress Ilustrowany nie były prawdziwe. Użyto w nich sformułowania, że policja 
aresztowała autokar.  
 
Komenda Miejska Policji w Łodzi, nadkomisarz p. Wojciech Wojciechowski powtórzył, 
że taka sytuacja nie miała miejsca. Dowódca zabezpieczenia skontaktował się z władzami 
”Widzewa”, przekazał informację o zaistniałej sytuacji i zaproponował rozważenie 
możliwości przeprowadzenia treningu na innym obiekcie. Nie było sytuacji zatrzymania 
autokaru, uniemożliwienia jego wyjazdu.  
 
Radny p. Rafał Markwant zapytał ile czasu potrzeba na przygotowanie do użytkowania 
obiektu na „Łodziance”.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że  
w poprzednim tygodniu odbyło się spotkanie z klubami, które korzystają z tego obiektu  
i pomimo opinii greenkeepera, że boisko będzie mogło być użytkowane dopiero od początku 
kwietnia - żeby pomóc klubom, została podjęta decyzja o przyspieszeniu prac na boisku  
i prace rozpoczęły się dzisiaj. W związku z tym kluby otrzymały zapewnienie, że od połowy 
marca boiska będą przygotowane do treningu, natomiast czas treningu będzie nieco 
ograniczony – do 6 godzin na boisku trawiastym, do 10 godzin na boisku hybrydowym. 
Dopiero pod koniec kwietnia, na początku marca boiska będą mogły ruszyć „pełną parą”.  
 
Radny p. Rafał Markwant powiedział, że zastanawia się jak można treningi rozłożyć. Pani 
Prezydent zapewniała wielokrotnie, że wszystkie obiekty są miejskie, przeznaczone dla 
wszystkich klubów itd. Teraz pojawia się problem z którym trzeba się zmierzyć. Zapytał, czy 
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wspólnie jest możliwość wypracowania rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla 
wszystkich. Zwrócił uwagę, że wśród zebranych brak jest przedstawiciela MAKiS-u. 
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek wyjaśnił, że przekazywał zaproszenie, 
niestety wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe nie pozwoliły prezesowi na przybycie 
na posiedzenie.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki dodał, że analogiczna 
sytuacja występuje na ul. Minerskiej. Dopiero teraz ruszają prace przygotowawcze, okres 
uruchomienia obiektu będzie taki sam jak uruchomienia „Łodzianki”. Przeprowadzono 
analizę, jak boiska zachowały się po zimie i korzystne wyniki analiz wskazały, że boiska nie 
powinny zostać narażone na uszkodzenia.  
 
Radny p. Rafał Markwant odpowiedział, że natury nie da się oszukać i prędzej, czy później 
boiska to odczują. Zapytał, czy jest możliwość, aby „korek” związany z wegetacją trawy na 
„Łodziance”, na ul. Minerskiej, czy gdziekolwiek indziej - rozwiązać.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
słusznie zauważył radny p. R. Markwant - nie da się oszukać procesu wegetacji, ale wystarczy 
że po okresie ciepłym nastąpi kilka deszczowych dni i trzeba będzie wstrzymać wszystkie 
prace na boiskach. Dodał, że trenerzy powinni tak ustawiać treningi, a kluby posiłkować się 
innymi dostępnymi obiektami, żeby takie sytuacje nie miały miejsca.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara dodała, że na pytanie skierowane do 
MAKiS o taki, a nie inny rozkład dotacji na obiekty, otrzymała odpowiedź że na boisku 
hybrydowym przy Al. Unii Lubelskiej jest rozgrywana głównie Centralna Liga Juniorów  
i trenuje tam pierwsza drużyna. Jeśli chodzi o Akademię ŁKS i inne drużyny trenujące na 
tamtym obiekcie, to korzystają one z obiektu przy ul. Minerskiej – nie z hybrydy. Oznacza to, 
że boisko to nie ma przesadnie dużego obłożenia.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski odnosząc się do dotychczasowej 
dyskusji powiedział: „Przed wojną za większość konfliktowych sytuacji odpowiedzialni byli 
żydzi i cykliści, a dzisiaj kibice i komórki. Jakim prawem ma ktoś zabronić korzystania  
z majątku Miasta zgodnie z wcześniejszym ustaleniami. Dlaczego sygnał płynący od osób 
zawsze negatywnie nastawionych do wszystkiego wokół ma wpływać destrukcyjnie na 
funkcjonowanie dwóch klubów piłkarskich. Dzisiaj winnych tego zajścia nie ma wśród nas. 
Nie ma kibiców i ich reprezentacji, nie ma dyrekcji klubu „Widzew”. Co oznacza dzwonić do 
dyrektora, aby dyrektor p. M. Kondraciuk zapewnił klubowi funkcjonowanie na treningu. 
Okaże się niedługo, że piłkarze i trenerzy będą tylko odpowiedzialni za wynik, a resztę jednej 
i drugiej drużynie zorganizować ma Miasto. Mamy do czynienia z olbrzymim chaosem, nad 
którym nie ma kto zapanować. Jeśli dwa kluby, dziś grające na różnych poziomach, nie 
potrafią korzystać z majątku Miasta, to z jakiego majątku chcą oni korzystać? Nie możemy 
dopuścić do sytuacji, gdzie Rada Miejska, Prezydent Miasta, dyrektor departamentu, czy 
dyrektor wydziału ma rozstrzygać o sprawach technicznych dotyczących funkcjonowania 
dwóch klubów i to w dodatku w wymiarze treningu, a nie oficjalnego meczu ligowego. Coś 
jest nie tak! W związku z tym proponowałbym, żeby spotkania dotyczące harmonogramu na 
„Łodziance”, na Minerskiej, odbywały się w jednym czasie i miejscu z udziałem wszystkich 
zainteresowanych, bo jest to majątek Miasta -  nie dzielić miasta na wschód, zachód, północ  
i południe. Złą praktyką jest, jeśli o tego typu działaniach ma decydować wąska grupa 
niezadowolonych ze wszystkiego, a czasami i z własnej drużyny kibiców, aby nie użyć 
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innego określenia. Dzisiejszy temat jest elementem tylko i wyłącznie przekazu medialnego, 
bez udziału kierownictw administracyjnych klubów – za organizacje pracy klubów ktoś 
ponosi odpowiedzialność. W tym gronie nie ma ludzi, którzy ponosiliby odpowiedzialność,  
a my miedzy sobą prowadzimy dyskusję obrzucając jedną, czy drugą stronę większą dozą 
winy za zaistniałą sytuację – a to policję, a to p. M. Kondraciuka, a to kibiców. Coś jest nie 
tak proszę Państwa. Myślę, że to dobry przykład, żeby od takiego drobiazgu rozpocząć 
poważna rozmowę, bo za chwilę, czy w następnym sezonie, kiedy będą miały miejsce 
rozgrywki z udziałem dwóch klubów na tym samym poziomie rozgrywek, to za każdym 
razem nastąpi paraliż miasta, bo jakieś wąskie grono osób przyjdzie i zablokuje jeden, czy 
drugi urząd, wejdzie na ul Piotrkowską, zdemoluje kolejną część miasta, a my będziemy się 
spierać i po fakcie rozstrzygać, kto był temu winien. Dziękuję”.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zgodził się z przedmówcą, że tak naprawdę na posiedzeniu 
Komisji winna odbyć się dyskusja, czy też wysłuchanie informacji nt. zasad użytkowania 
obiektów sportowych, których właścicielem jest Miasto - przez kluby sportowe. Na jakich 
zasadach to użytkowanie się odbywa. Docierają informacje o kłopotach klubów  
z użytkowaniem basenu Politechniki Łódzkiej, gdzie Miasto również zainwestowało ogromne 
środki. Nie chce się słuchać argumentów Miasta, które chce tam  ćwiczyć swoich przyszłych 
olimpijczyków, bądź mistrzów świata. Oczekuje posiedzenia Komisji z zaproszonymi 
przedstawicielami wszystkich tych instytucji, które mają w swojej gestii sportowy majątek 
Miasta – aby powiedzieli na jakich zasadach odbywa się użytkowanie tego majątku. 
Niejednokrotnie wygląda to jak „samowolka”, w przypadku niektórych osób dysponujących 
nie swoim majątkiem, a majątkiem Miasta. Co do wydarzeń sobotnich, wysłuchawszy 
wszystkich stron można powiedzieć, że czasami prewencja jest lepsza, niż naprawianie zła, 
które się wyrządzi. Prewencja, która zaistniała w sobotę nie doprowadziła do niepotrzebnych 
przesileń. Dobrze, że tak się skończyło. Ale takie sprawy można rozwiązywać wcześniej, np. 
po zakończeniu sezonu.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara wyjaśniła, że sytuacja była nieco inna. 
Jeszcze na początku tygodniu :”Widzew” otrzymał informację od greenkeepera, że nie  będzie 
możliwości wejść na płytę boiska przy Al. Piłsudskiego i odbyć sobotniego treningu 
„rozruchowego” przed niedzielnym meczem. Ze względu na różne spotkania związane  
z mistrzostwami U-20, w środę po południu władze klubu dowiedziały się, że jednak nie 
będzie to możliwe. Stąd poszukiwanie pomysłu, co można zrobić. Tym bardziej, że mecz miał 
mieć miejsce nad morzem i piłkarze też powinni odpowiednio wypocząć. Stąd pomysł 
treningu na obiekcie przy Al. Unii Lubelskiej.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
spotkania odbywają się, kluby są informowane o możliwych terminach korzystania z boisk. 
Taka komunikacja jest utrzymywana ciągle.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak odpowiedział, że obecność piłkarzy „Widzewa” na stadionie 
ŁKS nie jest najlepszym rozwiązaniem.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zaznaczył, że stadion ten, to 
własność Miasta.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak kontynuował, że oczywiście jest to własność Miasta, natomiast 
nie jest to najlepsze rozwiązanie, kiedy zawozi się piłkarzy „Widzewa” na stadion ŁKS. Kilka 
lat temu Miasto podjęło decyzję o budowie dwóch stadionów, osobny dla „Widzewa” i dla 
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ŁKS. Na stadionach i przed nimi widnieją barwy klubów i nie ma stadionu miejskiego 
niezwiązanego z żadnym z klubów. Trzeba znaleźć rozwiązanie, aby nie prowokować 
kibiców tych klubów. Jest to też kwestia bezpieczeństwa. Należy znaleźć rozwiązanie, aby 
każdy z klubów trenował na przypisanych im stadionach. Być może należy dołożyć środków 
finansowych na ten cel.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że 
boiska na „Łodziance” i na ul. Minerskiej nie są jeszcze gotowe. Zgodnie z opinią 
greenkeeperów nie można „wchodzić” na naturalne boiska dopóki nie rozpocznie się 
wegetacja traw. Grozi to zniszczeniem nawierzchni.  
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek dodał, że zaistniała sytuacja wyniknęła  
z faktu, iż „Widzew” nie mógł skorzystać ze swojego boiska ze względu na mistrzostwa 
świata. Inspekcja będzie miała miejsce we wtorek. Zapytał, czy podobna sytuacja będzie się 
powtarzać przez najbliższe dwa tygodnie, do momentu osiągnięcia właściwego zakorzenienia 
trawy.  
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk  odpowiedział, że sytuacja jest 
skomplikowana ze względu na mistrzostwa świata i należy dbać o to, by boiska były w jak 
najlepszym stanie. To wiąże się nie tylko z komfortem piłkarzy ale i z faktem, że kiedy boiska 
zostaną zdyskwalifikowane nastąpi konieczności wymiany całej nawierzchni, co wiąże się  
z konkretnymi wysokimi kosztami. Aby tego uniknąć pielęgnacja nawierzchni jest tak ważna. 
Zgodził się z wypowiedzią radnego p. S. Pawłowskiego na temat konieczności 
przeprowadzenia dyskusji dotyczącej obiektów i relacji klubów i kibiców. Zadeklarował 
gotowość do takiej dyskusji. Zwrócił też uwagę, że zapewnienie bazy treningowej dla 
klubów, to nie funkcja Miasta ale przede wszystkim statutowa rola władz klubów. 
Wywieranie ciśnienia w tej sprawie na urzędników, aby znaleziono sposób na pozbycie się 
tych problemów przez kluby, zapewnienia miejsca do treningu. To zwłaszcza media i radni 
winni wywierać taką samą presję na statutowe władze klubów, bo od tego są , by zapewniać 
miejsca treningowe. Miasto wspiera kluby, wybudowało obiekty, udostępnia je i stworzyło 
system, jak kluby mogą z obiektów korzystać na bardzo sprzyjających warunkach. Zgodnie  
z ustawą o sporcie rolą samorządu jest wspieranie i finansowanie, dlatego uważa, że pytanie  
o pomysł na zapewnienie klubom bazy treningowej winno być skierowane do władz tych 
klubów. Jeśli chodzi o korzystanie z Zatoki Sportu, jest system korzystania wraz z umową 
dotacyjną z 2014 r. Wynegocjowano wówczas z Politechniką Łódzką zasady udostępniania 
obiektu na zasadach preferencyjnych dla klubów i ten system funkcjonuje. Umowa jest 
realizowana. Harmonogram korzystania z obiektu należy do Okręgowego Związku 
Pływackiego.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki dodał, że sugestia  
o dodatkowych środkach finansowych jest jak najbardziej słuszna. Przy zwiększonych 
obowiązkach dotyczących utrzymania obiektów, dotychczasowy budżet nie jest 
wystarczający. Wyraził podziękowania i nadzieję, że radni będą wspierać starania  
o zwiększenie środków.  
 
Radny p. Tomasz Kacprzak zapewnił, że będzie wspierał i będzie rozmawiał z radnymi oraz 
Prezydent Miasta w tej sprawie. Zwrócił uwagę na oczekiwania mieszkańców w kwestii 
finansowania klubów. Zapytał, czy Miasto otrzymuje środki  od FIFA w ramach mających się 
odbyć mistrzostw.  
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Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk  odpowiedział, że proponując Łodzi 
organizacje mistrzostw FIFA nie przewidywała dotacji na ten cel. Rolą Miasta jest 
przygotowanie obiektów do tego wydarzenia. Owszem MAKiS otrzymuje środki od FIFA – 
601 tys. zł +zwiększenie o 150 tys. zł + zwiększenie o 50 tys. zł.  Również MOSiR otrzymuje 
środki – prawie 100 tys. zł – ale Miasto na mistrzostwach nie zarobi, musi ponieść nakłady na 
obiekty, przez co podniesie ich jakość.  
 
Radny p. Rafał Markwant dodał, że kluby funkcjonują w określonym środowisku, 
poszukują boisk do treningu. Możliwe do treningu okazuje się jedynie boisko MAKiS,  
a potem dzieje się, jak się dzieje. Najmniejsze pretensje należy mieć tu do klubu.  
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk  powtórzył, że fakt powstania dwóch 
boisk było wyjściem Miasta na przeciw oczekiwaniom klubów ale nie obowiązkiem. 
Obowiązek starania się o zapewnienie bazy na treningi stoi w pierwszym rzędzie po stronie 
statutowych władz klubów.  
 
Radny p. Rafał Markwant odpowiedział, że dokładnie to zostało zrobione.  
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk  odpowiedział, że jego wypowiedź jest 
ogólna, nie odnosi się do konkretnej zaistniałej sytuacji.  
 
 
Ad pkt 6 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący poinformował, że pisma które wpłynęły do Komisji (wymienione poniżej) 
przekazane zostały radnym drogą mailową. 
 
- pismo Centrum Służby Rodzinie – prośba o patronat IV edycji Łódzkiego Turnieju 
Piłkarskiego „Świetlic Środowiskowych” 
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek wyjaśnił, że imprezie patronuje również 
Miasto.  
 
Radni przez aklamację wyrazili zgodę na patronat Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poinformował, że informacja w tej sprawie 
zostanie przekazana organizatorowi imprezy.  
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, dotyczące 
spełnienia przez operatora stadionu żużlowego wymogów regulaminowych 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS ,dotyczące 
umieszczenia na ścianie frontowej stadionu Centrum Sportów Motorowych napisu  
z nazwa  i logo KŻ „Orzeł” Łódź 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, dotyczące 
zawarcia umowy najmu lokali dla prowadzenia działalności Klubu w budynku stadionu 
Centrum Sportów Motorowych 
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- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, dotyczące uwag, 
wniosków i zaleceń Głównej Komisji Sportu Żużlowego Polskiego Związku Motorowego z 
dnia 9.X.2018, przekazanych po weryfikacji toru żużlowego 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, dotyczące braku 
wyposażenia zaplecza technicznego 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, dotyczące łamania 
regulaminów zawodów z tytułu zaniechań operatora stadionu tj. spółki MAKiS 
 
- do wiadomości - pismo Klubu Żużlowego „Orzeł” kierowane do MAKiS, przypomnienie o 
obowiązku posiadania pojazdu mechanicznego do transportu motocykla oraz zawodnika- 
zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rozgrywek DM I i II Ligi podczas zawodów 
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek poinformował, że z racji wpływających do 
wiadomości Komisji pism Klubu Żużlowego „Orzeł” zaproponował kolejne posiedzenie 
Komisji 18 marca br. w MAKiS, aby omówić funkcjonowanie MAKiS w kontekście 
współpracy z Klubem Żużlowym „Orzeł oraz omówić przygotowania do mistrzostw świata, 
które będą także odbywały się w Łodzi.  
 
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Rafał Reszpondek 
 
 


