
DPr-BRM-II.0012.16.7.2018 
Protokół nr 9/V/2019 

 
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 6 maja 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -     9 radnych  
 
nieobecnych  -     3 radnych     
         tj. p. Rafał Reszpondek 
             p. Tomasz Kacprzak 
             p. Raczkowski Damian 
 
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 6/III/2019  posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie protokołu nr 7/IV/2019 posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie protokołu nr 8/IV/2019 posiedzenia Komisji. 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2018 - druk nr 73/2019. 

5. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2018 - 31.12.2018  
– druk nr 74/2019. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powitał obecnych na sali radnych 
oraz zaproszonych gości w imieniu nieobecnego przewodniczącego Komisji p. Rafała 
Reszpondka. Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący stwierdził quorum niezbędne 
do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji  przedstawił proponowany porządek posiedzenia.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski poinformował, że na przestrzeni ostatnich tygodni wydarzyło 
się kilka znaczących rozstrzygnięć sportowych i zaproponował, aby Komisja rozważyła 
wystosowanie oficjalnych gratulacji do siatkarek ŁKS za zdobycie mistrzostwa Polski, do 
siatkarek „Budowlanych” za zdobycie wicemistrzostwa Polski oraz do piłkarzy ŁKS za awans 
do ekstraklasy. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zobowiązał się do przekazania 
przewodniczącemu Komisji zgłoszonej propozycji. Zaproponował jednocześnie, aby omówić 
tę sprawę w pkt. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
 
Następnie Wiceprzewodniczący poinformował, że niniejszy porządek został poszerzony  
Aneksem nr 1. 
 

1. Sprawozdanie z realizacji „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 o wolontariacie, na rok 2018”  
– druk nr 96/2019. 

 
Proponowany porządek po zmianach: 
 

1. Przyjęcie protokołu nr 6/III/2019  posiedzenia Komisji. 

2. Przyjęcie protokołu nr 7/IV/2019 posiedzenia Komisji. 

3. Przyjęcie protokołu nr 8/IV/2019 posiedzenia Komisji. 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2018 - druk nr 73/2019. 

5. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2018 - 31.12.2018  
– druk nr 74/2019. 

6. Sprawozdanie z realizacji „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 o wolontariacie, na rok 2018” – 
druk nr 96/2019. 

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
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Ad pkt 1 - Przyjęcie protokołu nr 6/III/2019 posiedzenia Komisji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał, czy radny p. R. Markwant 
jest usatysfakcjonowany z naniesionych poprawek, które zgłaszał na poprzednim posiedzeniu 
Komisji.  
 
Radny p. Rafał Markwant odpowiedział, że tak.  
 
Innych pytań nie zgłoszono. 
 
Brak głosów w dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący 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 - Przyjęcie protokołu nr 7/IV/2019 posiedzenia Komisji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Brak głosów w dyskusji. 
 
Wiceprzewodniczący 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 3 - Przyjęcie protokołu nr 8/IV/2019 posiedzenia Komisji.  
 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Brak głosów w dyskusji. 
 
 
Wiceprzewodniczący 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 4 - Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2018  
- druk nr 73/2019. 
 



 4

 
Sprawozdanie w części dotyczącej merytorycznego zainteresowania Komisji stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się z prośbą o omówienie 
sprawozdania w części dotyczącej Zarządu Inwestycji Miejskich.  
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta omówiła 
sprawozdanie. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał, kiedy przewiduje się pełne 
rozliczenie budowy stadionu żużlowego.  
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta odpowiedziała, że 
wciąż oczekuje na poświadczenia od generalnego wykonawcy, iż wszyscy podwykonawcy są 
rozliczeni. Jest to niezbędne do rozliczenia całości prac budowy.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, z czego wyniknęło tak niskie wykonanie budżetu 
dot. obiektu przy ul. Małachowskiego tj. 54%.  
 
Zastępca Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich p. Małgorzata Belta odpowiedziała, że 
część środków pozostawiono na realizację przyłącza energetycznego (nie jest jak dotąd 
zrealizowane) i część środków na wykonanie studni głębinowej. Wciąż przedłużana jest 
umowa na wykonanie studni, ponieważ ZIM oczekiwał na decyzję wodno-prawną oraz na 
zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na jej wykonanie. Zgoda wydana została pod 
koniec marca br. W tej chwili wydawane jest pozwolenie na budowę. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się z prośbą o omówienie 
sprawozdania w części dotyczącej Wydziału Edukacji.  
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz omówiła sprawozdanie. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, dlaczego koszt wykonania boiska „ORLIK” przy  
ul. Łęczyckiej wyniósł 40 tys. zł.  
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że boiska „ORLIK” są 
zdecydowanie niedoinwestowanie, a wymagają stałych napraw i konserwacji. – nie starcza na 
to pieniędzy. Wyjaśniła, że ¾ ww. kosztów, to wynagrodzenia trenerów, utrzymanie 
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podstawowych mediów – np. woda, wywóz śmieci, opłata za ścieki itp. Zadanie to 
wyodrębnione zostało w sprawozdaniu, ze względu na fakt, iż stanowi część programu 
rewitalizacji. Oznacza to, że część zadań wydziału przypisanych jest do programu 
rewitalizacji – przede wszystkim rewitalizacji społecznej. To boisko wskazane zostało, jako 
cześć programu rewitalizacji społecznej.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał, czy systematycznie 
spływają pieniądze od fundacji z Pucka.  
 
Wydział Edukacji p. Hanna Belke-Markiewicz odpowiedziała, że z tym niestety też są 
kłopoty, pojawiły się w marcu – jedna ze szkół zatrudniła trenera, emerytowanego 
nauczyciela. Pojawił się problem, gdyż fundacja zakwestionowała kwestię jego 
wynagrodzenia. W przypadku zatrudniania emeryta odprowadzane jest tzw. „podwójne 
brutto”, co zakwestionowała fundacja. Wydział jest w trakcie wyjaśniania sprawy.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się z prośbą o omówienie 
sprawozdania w części dotyczącej Wydział Kultury.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury p. Bogna Witkowska wyjaśniła, że brak jest  
w sprawozdaniu, w części dotyczącej Wydziału Kultury, wydatków związanych ze sportem. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał o stan Muzeum Sportu. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury p. Bogna Witkowska odpowiedziała, że zostało 
dopiero co wyremontowane i wszystko jest w porządku.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się z prośbą o omówienie 
sprawozdania w części dotyczącej Zarząd Zieleni Miejskiej.  
 
Zarząd Zieleni Miejskiej p. Łukasz Janczar omówił sprawozdanie. 
 
Następnie sprawozdanie w części dotyczącej rekreacji omówiła dyrektor Wydziału Bud żetu 
p. Małgorzata Wojtczak. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
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Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się z prośbą o omówienie 
sprawozdania w części dotyczącej Wydziału Sportu.  
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk omówił sprawozdanie. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski - w związku z dobiegającą końca 
umową Miasta z fundacją Marcina Gortata i maratonu DOZ zapytał, czy zasadnym jest 
przeznaczanie na te imprezy tak znacznych kwot z budżetu miasta. Zwrócił uwagę, że kwoty 
te przewyższają środki przekazywane przez Miasto na Miejski Szkolny Związek Sportowy, 
który swoim działaniem obejmuje ponad 8 tys. dzieci – prowadząc stałą, systemową  
i realizowaną cyklicznie co roku i w każdym miesiącu działalność. Podczas gdy na ww. 
dwudniowe, czy trzydniowe imprezy przeznaczane są środki na dużo wyższym poziomie. Czy 
w dalszym ciągu tego typu działania będą realizowane również w latach następnych? 
 
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk wyraził opinię, że nie można 
porównywać imprez typu maraton i zadań realizowanych przez Miejski Szkolny Związek 
Sportowy. Trudno porównywać silę ich oddziaływania – maraton również skupia tysiące 
uczestników i osób zainteresowanych bieganiem, którzy w ten sposób promują bieganie. 
Impreza pn. „Marcin Gortat Camp”, to wielkie widowisko przyciągające na trybuny 9 tys. 
widzów. Zarówno zadania realizowane przez Miejski Szkolny Związek Sportowy, jak  
i maraton i „Marcin Gortat Camp” są bardzo potrzebne miastu. Wydział Sportu ze swej strony 
stara się, aby Miejski Szkolny Związek Sportowy otrzymywał wystarczające środki na 
realizacje swoich zadań i tak się dzieje. Podobnie jest z maratonem, który po zmianie 
operatora zmienił oblicze i jest to zupełnie inna impreza - w sensie siły promocji, 
popularności oraz wzrostu frekwencji, niż to bywało w latach ubiegłych. Obecnie będą 
odbywały się rozmowy z fundacją Marcina Gortata, a także z DOZ nt. przedłużenia umów  
i jest zdania, że powinny one pozostać na tym samym poziomie, jak dotychczas.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski wyjaśnił, że nie chodzi  
o porównywanie zakresu merytorycznego działań, a jedynie środków finansowych, które 
Miasto przeznacza na te trzy przedsięwzięcia. Stąd pytanie dotyczące pieniędzy, a nie 
uczestników imprez, czy osób na nie zapraszanych. Nie jest przeciwnikiem pozostałych 
imprez, jedynie dokonuje porównania, ile Miasto środków przekazuje na imprezę M. Gortata, 
czy DOZ – w porównaniu z środkami publicznymi przekazywanymi dla młodzieży szkolnej.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
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Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zwrócił się z prośbą o omówienie 
sprawozdania w części dotyczącej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki omówił sprawozdanie.  
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał o dochody MOSiR w 2018 
roku. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki odpowiedział, że plan 
dochodów MOSiR wynosił 9 137 000 zł, wykonanie 6 485 000 zł – w tym z wynajmu  
1 758 000 zł, udostępnianie hal i boisk oraz bilety wstępu – 4 500 000 zł, kary  
i odszkodowania – 4 300 000 zł, pozostałe dochody 90 000 zł.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powiedział, że na środki MOSiR  
w wys. 14 mln zł zaplanowano 9 mln zł dochodów. Stanowi to więcej niż 50%. W przypadku 
wykonania, jest to mniej niż 50%. Zapytał, czy jednostka budżetowa jaką jest MOSiR nie 
mogłaby w przyszłości być zakładem budżetowym, co otwierałoby inne możliwości działania 
zarobkowego, którego obecnie nie może czynić.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że zakład budżetowy musi 
spełniać przesłanki ustawowe – ponad połowę kosztów pokrywać z przychodów. Obecnie, 
patrząc na powyższe dane, tak nie jest. Nie ma więc podstawowej przesłanki, aby 
przekształcić MOSiR ponownie w zakład budżetowy. Należy się też zastanowić, czy  
w przyszłości będzie to możliwe.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powiedział, że zakład budżetowy 
ma taką przewagę, że może prowadzić działalność gospodarczą i wzrasta paleta możliwości 
pozyskiwania środków. W dbałości o środki publiczne warto przeprowadzić symulację pod 
katem kolejnego roku budżetowego.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że podejmie w tej sprawie 
rozmowy z dyrektorem MOSiR.  
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Ad pkt 5 - Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2018 - 31.12.2018  
– druk nr 74/2019. 
 
 
Wydział Księgowości p. Andrzej Frontczak omówił informację w części merytorycznego 
zainteresowania Komisji. 
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Informacja w części dotyczącej merytorycznego zainteresowania Komisji stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Pytań nie zgłoszono.  
 
Brak głosów w dyskusji.  
 
 
Ad pkt 6 - Sprawozdanie z realizacji „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 o wolontariacie, na rok 
2018” – druk nr 96/2019. 
 
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi p. Łukasz Prykowski omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski zapytał, jak na tle innych 
organizacji pozarządowych w innych obszarach życia społecznego oceniana jest aktywność 
wolontariatu, organizacji pozarządowych, różnego rodzaju podmiotów działających  
w obszarze sportu.  
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi p. Łukasz Prykowski odpowiedział, że trudno jest porównywać 
specyficzny zakres działań organizacji sportowych, trudno porównać różne dziedziny życia. 
Inna specyfika działań dotyczy organizacji pomocowych, a inna sportowych. Dodał, że wg. 
zbiorczej informacji 32 nowe podmioty zawarły umowę z Miastem po raz pierwszy, ale nie 
dotyczy to jedynie dziedziny sportu, a stanowi informacje ogólną nt. wszystkich sfer 
działalności organizacji pozarządowych w Łodzi.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zwrócił się z prośbą o przygotowanie na jedno z kolejnych 
posiedzeń Komisji informacji – jak wygląda podział środków pomiędzy poszczególne 
dziedziny działalności – sport, kultura, pomoc społeczne i tp.  
 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi p. Łukasz Prykowski odpowiedział, że omawiane sprawozdanie zawiera 
takie zestawienie tabelaryczne. Budżet zadań zleconych organizacjom pozarządowym 
wynosił 58 mln zł, z czego sport 19 mln zł.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powiedział, że pomimo, iż nie ma 
zwyczaju opiniowania sprawozdań, jednakże opinia Komisji w obszarze sportu ważna jest dla 
podmiotów, z którymi współpracuje UMŁ – zatem proponuje poddać sprawozdanie pod 
głosowanie.  
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Wiceprzewodniczący Komisji  poddał sprawozdanie pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 
 
 
Ad pkt 7 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powrócił do propozycji zgłoszonej 
przez radnego p. Krzysztofa Makowskiego o wystosowanie przez Komisję pism  
z gratulacjami dla kierownictw drużyn: siatkówki kobiecej ŁKS, siatkówki kobiecej Grot 
Budowlani, piłkarzy i trenerów ŁKS.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski dodał, że to Komisja Sportu, jako komisja „resortowa” 
powinna reagować dość aktywnie na wszystkie takie wydarzenia, jak po raz pierwszy zdobyty 
złoty i srebrny medal siatkarek oraz wejście piłkarzy ŁKS do ekstraklasy – pomimo, iż 
radnych na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący Rady Miejskiej.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski dodał, że o tych sukcesach warto 
będzie pamiętać w momencie tworzenia budżetu miasta. Warto w ten sposób zaakcentować 
zaangażowanie radnych Komisji Sportu i Rekreacji w podejmowanie budżetu na rzecz sportu, 
gdyż odnosi wrażenie, że w przekazie medialnym radnych nie ma, są natomiast ojcowie i inni 
sprawcy tych sportowych sukcesów. Powiedział: „Zacznijmy od gratulacji, a skończmy na 
docenieniu wysiłku przez Radę Miejską decydując ostatecznie o kształcie budżetu na kolejny 
rok 2020.” 
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła        Wiceprzewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska      Sylwester Pawłowski 
 
 


