
DPr-BRM-II.0012.8.15.9.2015 

Protokół nr 12/VIII/2015 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,  
które odbyło się w dniu 28 września 2015 r.  

Klubie Sportowym Społem przy ul. Północnej 36 w Łodzi.  
 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 10 radnych, 

obecnych   - 8 radnych, 

nieobecnych   - 2 radnych,  

tj.: 1. radny p. Sylwester Pawłowski (nieobecny nieusprawiedliwiony, usprawiedliwiony do 
celów statystycznych).  

2. radny p. Łukasz Rzepecki (nieobecny nieusprawiedliwiony).  

oraz zaproszeni goście.  

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.  

Zaproszenia stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył: 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz.  

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  

1. Przyjęcie protokołu nr 11/VIII/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.  

2. Zapoznanie się z aktualną sytuacją Klubu Sportowego "SPOŁEM" oraz planami 
stworzenia sportowej bazy wielofunkcyjnej służącej do realizacji projektów miejskich. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz po stwierdzeniu quorum, na 
podstawie listy obecności radnych, otworzył posiedzenie komisji. Powitał wszystkich radnych 
i zaproszonych gości. Zapytał o uwagi do dziennego porządku obrad.  

Uwag nie zgłoszono.  

Komisja w głosowaniu 5 głosami za – jednomyślnie przyjęła dzienny porządek obrad 
w zaproponowanym brzmieniu.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poinformował, że zamierzenia 
były takie, aby posiedzenie komisji zorganizować w Aquaparku, ale z uwagi na okoliczności, 
najpierw komisja odbędzie się właśnie w KS „Społem”. Pan przewodniczący przystąpił do 
realizacji dziennego porządku obrad.  

Ad. 1) Przyjęcie protokołu nr 11/VIII/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.  



Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał o uwagi do protokołu 
nr 11/VIII/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji 
przyjęcie protokołu nr 11/VIII/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.  

Komisja w głosowaniu 5 głosami „za” – jednomyślnie – przyjęła protokół 
nr 11/VIII/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. 

Ad. 2) Zapoznanie się z aktualną sytuacją Klubu Sportowego "SPOŁEM" oraz planami 
stworzenia sportowej bazy wielofunkcyjnej służącej do realizacji projektów 
miejskich. 

Prezes Zarządu Klubu Sportowego Społem p. Anna Domańska: podziękowała państwu 
radnym za przyjęcie zaproszenie od Klubu Sportowego „Społem”. Zaproponowała, aby 
członkowie komisji najpierw zwiedzili obiekt. Powiedziała, że od wielu lat klub zajmuje 
I miejsce w województwie łódzkim jeśli chodzi o osiągane wyniki, a w Polsce na 3098 
klubów zajmuje 36 miejsce.  

Dokonano oglądu obiektu sportowego Klubu Sportowego „Społem”. Radni obejrzeli 
budynki starej i nowej hali, w których odbywają się treningi następujących sekcji sportowych: 
strzelectwa sportowego i łucznictwa. Obejrzano również magazyny rowerowe, w których 
przygotowywany jest sprzęt do treningów kolarskich, tor kolarski, a także siłownię. W hali 
sportowej, w której głównie odbywają się treningi piłki siatkowej istnieje potrzeba wymiany 
parkietu oraz naprawy dachu.  

W ramach budżetu obywatelskiego złożono wniosek, aby w tej hali wymienić 
posadzkę na mobilną. Obiekt jest wpisany w dalszą perspektywę centrów sportowych dlatego 
jeżeli doszłoby do kompletnej modernizacji tego obiektu, to posadzka mobilna mogłaby być 
wykorzystana w innym obiekcie sportowym. Koszt posadzki mobilnej według wyceny 
Wydziału Sportu to ok. 400 tys. zł. Klubu nie stać na to, aby tę inwestycję zrealizować 
z własnych środków. Dlatego władze klubu bardzo liczą na budżet obywatelski, a jeśli nie to 
Ministerstwo Sportu ma programy 50 na 50. Wtedy dofinansowanie z ministerstwa wynosi 
200 tys. zł i powstaje kwestia znalezienia drugich 200 tys. zł. Jest to duża kwota. Obiekt 
pochodzi z 1982 r. i do tej pory nie doczekał się porządnej modernizacji, a jest niezbędna nie 
tylko ze względu na zawodników ćwiczących w klubie, ale również z uwagi na to, że dzieci 
i młodzież ze szkół, która nie ma swojej bazy sportowej odbywa tutaj lekcje wychowania 
fizycznego.  

Po dokonaniu oglądu obiektu przystąpiono do realizacji fazy pytań i dyskusji.  

Dyrektor Klubu Sportowego „Społem” p. Marta Stępniak: budynek, oprócz nowej hali, 
powstał w 1982 r. głównie z funduszy Totalizatora Sportowego. Posiadamy 40% wkładu ze 
spółdzielni społemowskich. Ostatnia duża modernizacja toru kolarskiego była w 2004 r. 
z środków pochodzących budżetu miasta Łodzi. Przekazaliśmy państwu materiały dotyczące 
projektu centrów sportowych. W tej chwili jest to projekt rezerwowy.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: w ocenie Wydziału Sportu, w mojej 
ocenie KS „Społem” jest jednym z najlepiej zarządzanych klubów w Łodzi. Nigdy nie było 



żadnych problemów z rozliczaniem się tego klubu, z wykorzystywaniem dotacji. Utrzymanie 
tak potężnej bazy jest niezwykle trudne.  

 Cenne jest to, że Klub Sportowy „Społem” ocalił dla łódzkiego sportu tor kolarski. 
W dzisiejszych czasach wielkie imprezy odbywają się na torach drewnianych. Takie tor 
istnieje w Polsce w Pruszkowie, ale była to inwestycja potężna i do tej pory jest równie 
potężnie zadłużona.  

 Powstała idea, aby tory betonowe, które istnieją, oprócz Łodzi, w Kaliszu, w 
Szczecinie, wykorzystać do szkolenia wstępnego, podstawowego. To jest oczywiście możliwe 
przy zapewnieniu sprzętu. Jak państwo widzieliście „Społem” własnym sumptem 
skompletowało około stu rowerów dla młodzieży, co jest ewenementem, że rodzic 
przyprowadza dziecko, które otrzymuje sprzęt do trenowania od klubu.  

 Największym problemem jest stan bazy. W 2012 r. powstała idea Łódzkich Centrów 
Sportu, której założeniem jest utworzenie w 5 ośrodkach w Łodzi centrów sportowych za 
kwotę 63 miliony złotych. Według wstępnego szacunku dla Klubu Sportowego „Społem” 
przypadłaby kwota 15 milionów złotych z przeznaczeniem na modernizację tego obiektu. Ta 
idea znajduje się na liście rezerwowej i nie wiemy, czy w tym wypadku będzie zrobiony jakiś 
krok do przodu. W 2014 r. została wykonana dokumentacja projektowa na przebudowę 
istniejącej hali sportowej, ale konieczne jest wykonanie dalszej dokumentacji. 
Zaproponowaliśmy Skarbnikowi Miasta Łodzi umieszczenie w małym projekcie budżetu 
kwotę 300 tys. zł, która jest niezbędna, aby te prace posuwały się.  

 Niewątpliwe stan bazy sportowej jest barierą rozwoju kluby, a w szerszym ujęciu 
barierą rozwoju łódzkiego sportu. Na tej hali, gdzie są 3 sektory mogłaby trenować nie tylko 
młodzież, mogłyby się odbywać nie tylko imprezy rekreacyjne i o charakterze komercyjnym, 
ale mogłaby ta hala służyć do specjalistycznego szkolenia wyczynowego. Trudna sytuacja jest 
także z innymi częściami obiektu, np. z torem łuczniczym, który przy doinwestowaniu 
mógłby jeszcze lepiej służyć. Jeśli już dziś mamy kandydatów na olimpijczyków, to 
wyobraźmy sobie jak mogłoby to wyglądać – przy tak dużym nakładzie pracy – gdyby ten 
obiekt był w pełni zmodernizowany.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: kwota 300 tys. zł jest z myślą 
o całym obiekcie? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: tak, ona dotyczyłaby całej hali.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: koszt podłogi to 400 tys. zł. czy 
gdyby to zadanie nie znalazło się w budżecie obywatelskim, to czy są zabezpieczone środki? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: nie, takich środków nie mamy.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: z Komisją Sportu i Rekreacji gościmy u Państwa trzeci raz. 
Rozumiem, że po stronie klubu jest dokumentacja projektowa na modernizację hali.  

Dyrektor Klubu Sportowego „Społem” p. Marta Stępniak: najpierw ekspertyza, a później 
dokumentacja projektowa na nową halę.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: jaką kwotę zainwestowało w klub miasto w ciągu ostatnich 
ośmiu lat? Czy wpłynęło coś więcej niż poza kwotę dotyczącą utrzymania stałej bazy? 



Dyrektor Klubu Sportowego „Społem” p. Marta Stępniak: w zeszłym roku na 
dokumentację projektową zostało wydane 150 tys. zł.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: kiedy może rozstrzygnąć się kwestia, czy projekt ośrodków 
unijnych ma szansę realizacji w tej perspektywie finansowej? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: w październiku. Inwestycje, o których 
mówimy zostały ujęte w programie rozwoju bazy sportowej na lata 2016 – 2020.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: czyli coś musi spaść, abyśmy weszli, bo raczej alokacji 
środków większych na projekty sportowe nie będzie.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: gdyby udało się zrealizować program 
łódzkich centrów sportu, to rzeczywiście łódzki sport całkowicie zmieni swoje oblicze, bo 
byłaby to modernizacja obiektów takich jak: Anilana, Społem, Karpacka, MKT.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: alternatywa jest taka: albo trzeba dokonać gwałtu na 
Urzędzie Marszałkowskim w celu pozyskania niezbędnych środków w pełni, albo etapować 
projekt łódzkich centrów sportowych z rozbiciem go na iks lat. Gdybyśmy inwestowali nawet 
przez 15 milionów zł rocznie i to dopiero po zakończeniu wydatków na dużą infrastrukturę 
stadionową. Prawdopodobnie w przyszłym roku 15 milionów zł nie będzie na jedno z centrów 
sportowych.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy podłoga wpisana jest 
w projekt, czy są to zupełnie dwie odrębne sprawy? 

Dyrektor Klubu Sportowego „Społem” p. Marta Stępniak: projekt jako modernizacja 
całego obiektu obejmuje też podłogę, a to co chcielibyśmy zrobić w ramach budżetu 
obywatelskiego, czyli wymiana podłogi jest to działanie częściowe. My nie możemy czekać 
do 2020 r., bo nie mam pewności, czy podłoga wytrzyma do przyszłego roku, a wtedy 
zagrożona jest działalność naszego klubu. Ja zdaję sobie sprawę z ograniczonych środków w 
budżecie miasta i nie mamy uwag do naszej współpracy z Wydziałem Sportu, który wspiera 
nas pod każdym względem, ale niestety tak to wygląda. Podłoga to działanie doraźne. 
Z uwagi na jej mobilność można byłoby wykorzystać ją na innych obiektach.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: ja mam taką myśl, że jeśli nie 
znajdzie się to w budżecie, to myślę, że wspólnymi siłami powinniśmy wystąpić z apelem do 
pani prezydent, do skarbnika o to, aby chociaż te pieniądze, które są niezbędne na wykonanie 
podłogi mobilnej uzyskać. Jest to również prośba do pana dyrektora. My ze swojej strony 
będziemy się starali zrobić wszystko, będziemy rozmawiać z panią prezydent i z panem 
skarbnikiem, ale też prosimy o pamięć w tej sprawie, ponieważ jak pan dyrektor był uprzejmy 
zauważyć i zaznaczyć jest to klub wzorowo prowadzony przez panią dyrektor, przez panią 
prezes. W związku z tym przede wszystkim takim klubom należy udzielać wsparcia.   

Ad. 3) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Radny p. Bartosz Domaszewicza: chciałbym prosić przewodniczącego komisji, abyśmy 
mogli zastanowić się, jako komisja, nad sprawą rozbudowy Aqaparku Fala. Planowana jest 
rozbudowa tego obiektu i dobrze byłoby gdybyśmy spotkali się z przedstawicielami władz 
obiektu.  



Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: wyjaśnił, iż na wstępie 
posiedzenia poinformował o wcześniejszym zamiarze zorganizowania komisji w Aquaparku i 
dodał: nie widzę przeciwwskazań, abyśmy na komisji podjęli dyskusję na ten temat.  

Wobec braku innych spraw tym punkcie porządku obrad przewodniczący komisji radny 
p. Jarosław Tumiłowicz zakończył posiedzenie.  

 

 

Komisja przyjęła protokół: 
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