
DPr-BRM-II.0012.8.15.2.2016 

Protokół nr 18/III/2016 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,  
które odbyło się w dniu 7 marca 2016 r.  

w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.  

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 10 radnych, 

obecnych   - 10 radnych, 

nieobecnych   - brak 

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, 

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski.  

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 17/I/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 76/2016.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016 – 2040. 
– druk nr 77/2016.  

4. Podsumowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez miasto Łódź 
podczas ferii zimowych – informacja: Wydziału Sportu, Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Wydziału Edukacji, Zarządu Zieleni Miejskiej, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.  

5. Informacja Zarządu Dróg i Transportu dotycząca stanu budowy infrastruktury 
rowerowej oraz koncepcji  przebiegu układu dróg rowerowych na terenie miasta 
Łodzi. 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  

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.  
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał o uwagi do 
proponowanego porządku.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji 
przyjęcie dziennego porządku obrad.  

Komisja w głosowaniu 7 głosami za – jednomyślnie przyjęła dzienny porządek obrad 
w pierwotnie zaproponowanym brzmieniu.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz przystąpił do jego realizacji 
przyjętego porządku obrad. 

Ad. 1) Przyjęcie protokołu nr 17/I/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zapytał o uwagi do protokołu 
nr 17/I/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie komisji 
przyjęcie protokołu nr 17/I/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r.  

Komisja w głosowaniu 7 głosami „za” – jednomyślnie przyjęła protokół nr 17/I/2016 z dnia 
18 stycznia 2016 r. 

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 76/2016.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: zreferowała załączony do 
niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 76/2016 (załącznik nr 3).  

Pytania.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: jeśli chodzi o halę, ile mamy już pieniędzy z ministerstwa? 
Jakie to są środki, jaki jest wkład miasta do tego projektu, ile zakładaliśmy wydać na halę, ile 
mamy zamiar wydać po zmianach? 

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: zacznę od ministerstwa. Do 15 marca 
mamy złożyć kolejne dokumenty, bo co roku jest aktualizacja. Chodzi o dokumenty 
aplikujące, ponieważ jesteśmy w wieloletniej prognozie. Ja zakładam, że minimum 
8 milionów zł, bo takie pieniądze były obiecane, natomiast będziemy występowali może 
o 12 milionów zł. Jeśli nie, to dostaniemy te 8 milionów zł. Jesteśmy na etapie pozwolenia na 
budowę; mamy przygotowane projekty wykonawcze i chciałabym ogłosić postępowanie już 
teraz, ponieważ ministerstwo nie wiadomo jak długo będzie rozpatrywało te wnioski i dlatego 
chciałabym zacząć już teraz rozpocząć. Hala, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, będzie 
kosztowała... Nie wiem czy mogę powiedzieć, bo później jest tak, że jak powiem ile, 
to wszyscy wykonawcy akurat tyle. Jednak około 30 milionów zł.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: około 30 milionów zł. Ile w tym momencie mamy na tym 
zadaniu zarezerwowanych środków? 
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Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: akurat tyle, aby było te 30 milionów. 
To jest zagospodarowanie terenu. 

Radny p. Bartosz Domaszewicz: pytam dlatego, że o 8 milionów zł zwiększamy wkład  
własny, aby móc o 8 milionów wystąpić do ministerstwa.  

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: tak.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: ile jest na ten moment zapisane w WPF i jakie są środki na 
rok 2016 na to zadanie? 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: jeśli chodzi o program 
wykorzystania obszarów rekreacyjnych, to w tej chwili przed zmianą wartość kosztorysowa 
zadania była na kwotę 147 milionów zł.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: cała? 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: tak. Po zmianie będzie 
149 milionów zł.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: ale z prognozowanymi środkami z ministerstwa, czy nie? 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: tak. 

Radny p. Bartosz Domaszewicz: to jest rozbieżność. Czyli 149 milionów zł, to kwota na 
zadnie, które obejmuje środki własne i potencjalne środki z ministerstwa, czy są to środki 
nasze plus to co ewentualnie dojdzie? 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: my włączamy środki w momencie, 
kiedy jest podpisywana umowa. Natomiast wkład własny wyłożony jest tutaj, w tym zadaniu, 
kalkulowany. Tutaj mamy rzeczywiście zwiększenie o 8 milionów 180 tys. zł. I to wynika 
z tej zmiany koniecznością zabezpieczenia środków.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: czyli pierwotnie na cały program budowy stadionu, hali 
oraz boisk towarzyszących miał kosztować 140 milionów zł. Po tej zmianie kosztorysujemy 
go na 148 milionów zł.  

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: 149 milionów zł, bo tutaj też jest 
zmiana wynikająca z tego, że nie wszystkie nakłady zostały wydatkowane. Te, które były 
planowane w roku 2015.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: czyli zwiększamy całą wartość programu o 8 milionów zł 
z tą myślą, że ta część zwiększa środki na halę.  

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: przepraszam, ale podczas 
referowania projektu uchwały pominęłam jedno ważne zadanie dla Komisji Sportu – Budowa 
układu dróg rowerowych na terenie miasta. Kwota zwiększenia o 5 milionów 480 tys. zł. Jest 
to w § 7 pkt 1.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: z czego wynika ta kwota? 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: w tej chwili już mamy 
sprawozdanie za rok 2015. Zostały wygospodarowane wolne środki i te środki są 
rozdysponowane w projekcie uchwały.  
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Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: rozumiem, że przetarg na tę halę 
jeszcze nie jest rozstrzygnięty.  

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: nie, nie jest.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: a jeśli się okaże, że kolejna, 
najniższa oferta będzie o ileś tam milionów wyższa niż szacujemy, to co wtedy? 

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: to będziemy się zastanawiali. W tej 
chwili trudno jest mi powiedzieć.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: kiedy kończy się przetarg na tę 
halę? 

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: jeszcze się nie rozpoczął. Będę mogła 
wszcząć postępowanie dopiero, kiedy będę miała zabezpieczone środki. Inaczej – jest to 
zaciąganie zobowiązań i jest to naruszenie dyscypliny.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: ale w przypadku Minerskiej też 
było ogłoszone postępowanie i też była tylko pewna pula zabezpieczona.  

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: było tyle ile szacowaliśmy wartość 
zamówienia.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: no właściwe. Czyli tutaj np. też 
mogliśmy rozpisać.  

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: nie mogłabym rozpisać na mniejsze 
pieniądze, ponieważ kosztorys inwestorski akurat mówi o takiej ilości. Przy budowie boisk 
wahania mogą być różne. Mamy bowiem kosztorys inwestorski na podstawie programu 
funkcjonalno – użytkowego i mogę zakładać, że oszczędności poprzetargowe mogę mieć 
większe, tak tutaj mam projekty budowlane i projekty wykonawcze na podstawie których robi 
się kosztorysy inwestorskie. I tutaj jest mi trudno ściąć jeszcze z kosztów, kiedy mam 
dokładne projekty budowlane, a przede wszystkim wykonawcze, na których opieramy się 
przy szacowaniu wartości zamówienia.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: a czy zakładamy górną granicę 
powyżej której nie podpiszemy umowy z wykonawcą, który będzie najtańszy, a mimo to 
będzie przekraczał założoną kwotę?  

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: to jest wróżenie z fusów. Jeśli będzie 
taka sytuacja, że będzie większa kwota pieniędzy w przetargu ... 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: przepraszam, że przerywam, ale 
podawanie na tym etapie inwestycji do publicznej wiadomości, myślę, że nie jest celowe. 
Jeżeli jesteśmy przed przetargiem, to nie możemy uchylać rąbka tajemnicy handlowej.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: wygrywa ten, który da najmniej.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: ale nie wiemy jakie będą realia.  

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: pan radny doskonale wie, że jeśli 
środki są niewystarczające, to wtedy idę do państwa radnych i pytam o zgodę na zwiększenie 
środków. I przeważnie jest tak, że jest to urealniane i mniej więcej wiem, czy dostaniemy 
tańszą ofertę, czy nie.  
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Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: rozbieżność, która pojawiła się 
w trakcie, to być może niezrozumienie pytania, dlatego że my dochody możemy włączyć do 
budżetu w momencie faktycznie podpisanej umowy, wydania takiej decyzji przez 
odpowiedniego dysponenta budżetu państwa. I dlatego ich nie ma.  

 Natomiast pani dyrektor, żeby mogła wszcząć czynności, to musi mieć zabezpieczone 
środki. Dlatego ta rozbieżność.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: czy my mamy jakaś promesę 
z Ministerstwa Sportu, na jakim to jest etapie? 

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: jesteśmy wpisani do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. W zeszłym roku byliśmy wpisani do WPF, ale gdy te środki są 
wydatkowane w tym roku budżetowym, to mielibyśmy je już zapisane w ministerstwie. 
Dostaliśmy powiadomienie z ministerstwa i jesteśmy wpisani do WPF. Co roku do 15 marca 
trzeba jeszcze raz składać te same dokumenty. Nam się jeszcze troszeczkę zmieniła hala, 
przypominam, że ją odchudzaliśmy. Wszystkie nowe dokumenty są aktualizowane co roku. 
Będziemy wnioskowali o pieniądze w tym roku i w przyszłym i w tym też będziemy wpisani 
do wieloletniej prognozy, ale na dany rok budżetowy. Ministerstwo ma zasadę, że wpisuje 
środki wtedy, kiedy w danym roku wnioskujemy o pieniądze. Jak my będziemy wnioskowali 
w tym roku o część pieniędzy i o cześć w przyszłym roku, to będziemy mieli wpisane już 
w tym roku. Gdybym nie wnioskowała o pieniądze w tym roku, to byłabym wpisana, ale do 
WPF. A w tym roku nie przyznaliby żadnych środków. Ministerstwo ma taką zasadę, że jeżeli 
jest w danym roku budżetowym i w kolejnych, to wtedy wpisuje konkretne kwoty. Natomiast 
tutaj dostaliśmy z ministerstwa, że jesteśmy przewidziani do WPF.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: w kwocie 149 milionów zł po zmianach środki 
zarezerwowane na tę inwestycję sięgają 30 milionów zł, prawda? I to jest zgodne z naszą 
wartością kosztorysową. Mówię o szacunku wartości zamówienia publicznego. Czy jest 
wobec tego tak, że jeśli 8 milionów zł, o które wnioskujemy z Ministerstwa Sportu zostaną 
nam przyznane, to znaczy że część środków na tym zadaniu, które są po stronie miasta 
zarezerwowane się zwolni? Tak? Czyli będziemy potencjalnie mieli 8 milionów zł do 
rozdysponowania. Pan przewodniczący powinien sobie to gdzieś z tyłu głowy zapisać.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jeśli chodzi o Widzew, to czy jest 
możliwość, że będzie wcześniejszy termin zakończenia? 

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: raczej nie.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o jakie szkoły chodzi w projekcie 
uchwały jeśli chodzi o kwotę ok. 1 miliona zł? 

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: jeśli chodzi o listę szkół, to niestety 
nie mam. Mogę tę informację uzupełnić na sesji Rady Miejskiej w dniu jutrzejszym.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie przez komisję projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 76/2016.  

Komisja w głosowaniu 6 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 1 głosie 
wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz 
zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 76/2016. 
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Ad. 3) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016 – 2040. 
– druk nr 77/2016.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Budżetu.  

Dyrektor Wydziału Bud żetu p. Małgorzata Wojtczak: zreferowała załączony do 
niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 76/2016 (załącznik nr 4). Mamy 
zmianę na budowie stadionu żużlowego. Propozycja zwiększenia na rok 2018 o 500 tys. zł. 
Poza tym są te projekty, które opisane są w poprzednim projekcie uchwały.  

Pytania. 

Pytań nie zgłoszono.   

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie przez komisję projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016 – 2040 – druk nr 77/2016.  

Komisja w głosowaniu 6 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 1 głosie 
wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016 – 2040 – 
druk nr 77/2016.  

Ad. 4) Podsumowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez miasto Łódź 
podczas ferii zimowych – informacja: Wydziału Sportu, Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Wydziału Edukacji, Zarządu Zieleni Miejskiej, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydziału Sportu.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk:  Wydział Sportu nie miał w swoim 
budżecie zadania dofinansowania ferii, natomiast wiele przedsięwzięć w tym zakresie podjęły 
same kluby. Chciałbym zaznaczyć, że o wszystkich Wydział Sportu nie wie, niektóre kluby 
podejmują swoje działania w tym zakresie nie informując nas o tym.  

Z posiadanych informacji wynika, że np. UKS Box Tour zorganizował dwa turnusy dla dzieci 
w wieku 8 – 12 lat. Były to zajęcia bezpłatne bokserskie w sali przy ul. Bratysławskiej. 
Treningi były prowadzone w formie zabawowej. Pozwoliły dzieciom zapoznać się nie tylko 
z boksem, ale i innymi aspektami sportu.  

Łódzkie Towarzystwo Cyklistów organizowało wyjazdy do Pruszkowa na jedyny kryty tor 
kolarski o standardach światowych, a także do Uniejowa na baseny termalne. Organizowano 
także treningi na rolkach kolarskich, sportowe zajęcia w Sali gimnastycznej, na lodowisku. 
Były to półkolonie.  

W okresie ferii na obiekcie Społem była prowadzona otwarta strzelnica. Oferta skierowana do 
dzieci w wieku 10 – 12 lat. Po wcześniejszej rezerwacji można było również korzystać z sali 
Społem.  
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Łódzki Klub jeździecki zorganizował Ferie w siodle. Każdego dnia były 6 godzinne zajęcia 
w trakcie których była prowadzona nie tylko nauka jazdy konnej i doskonalenie umiejętności 
jeździeckich, ale także zajęcia związane z zasadami pielęgnacji koni, a także kursy 
teoretyczne.  

Klub Sportów Wodnych Łódź Ruda i Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny Angelika 
zorganizowały na basenie przy ul. Rzgowskiej dwa turnusy półkolonii, w trakcie których były 
nie tylko zajęcia w basenie, ale również wyjścia do kina, planetarium, warsztaty w Muzeum 
Kinematografii, gry i zabawy w sali gimnastycznej. W koszcie turnusu, który wynosił 290 zł 
był także obiad.  

Szkoła piłkarska Milan zorganizowała pięciodniowy turnus półkolonii. Zajęcia były odpłatne. 
Kosztowały 450 zł. Uczestniczył w nich włoski trener zajmujący się grupami 
młodzieżowymi.  

Aeroklub Łódzki zorganizował warsztaty dotyczące zajęć modelarskich.  

United Łódź przedstawił i zrealizował ofertę związaną z wyjściami do kina, Aqua Parku, 
eksperymentatorium, sali gimnastycznej, na lodowisko. Oferta skierowana była do dzieci 6 – 
13 lat.  

TKKF Sprawność organizowało wycieczki i zabawy sportowe oraz zajęcia w osiedlowej 
świetlicy. Mogły z tego korzystać dzieci w wieku 6 – 12 lat. Uczestnicy mieli zapewniony 
obiad.  

Polska Organizacja Sportowa we współpracy z Zieloną Łodzią zorganizowała w okresie ferii 
bezpłatne zajęcia na nartach biegowych.  

Ofertę przedstawiły i zorganizowały również kluby: Klub Frame zorganizował ferie 
z bilardem dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódź Górna 
zorganizował 2 turnusy półkolonii sportowych dla dzieci w wieku 7 – 13 lat, ZSP nr 19 
zorganizował atrakcyjne zawody dla uczniów 3 klas gimnazjów, zapoznanie się ze szkołą 
i oferta sportowa.  

Nie dysponuję danymi statystycznymi, bo kluby nam nie przedstawiły takich informacji. 
Natomiast wydaje mi się, że jest to oferta, która niejako uzupełnia to co proponuje MOSiR 
i Wydział Edukacji.  

Zastępca dyrektora Wydziału Edukacji p. Dorota Gryta: od 15 lutego do 26 lutego 2016 
roku w 29 łódzkich szkołach i placówkach oświatowych trwały półkolonie zimowe, na 
zorganizowanie których miasto łącznie przeznaczyło środki w wysokości 195 461 zł.  

Łącznie w pierwszym tygodniu w półkoloniach wzięło udział 1487 dzieci, a w II turnusie. 
1471. Zorganizowano 155 wyjść zewnętrznych w I turnusie i 156 w II turnusie ferii 
zimowych.  

Organizatorzy półkolonii i zajęć otwartych zapewnili m.in.: 

przynajmniej jeden ciepły posiłek w ciągu trwania zajęć; 

zajęcia prowadzone były od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00 w okresie 
2-tygodni (niektóre dzieci korzystały także z turnusów 5-dniowych); 



 8

zajęcia integracyjne, sportowe, artystyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, plastyczne, 
literackie, teatralne, filmowe, fotograficzne, przyrodnicze, ekologiczne, turystyczne, zajęcia 
z piłkarzami ŁKS; 

zajęcia z muzykoterapii, arteterapii, dogoterapii, nauka tańca nowoczesnego, z wizażu 
i stylizacji fryzur. 

warsztaty plastyczne, fotograficzne, telewizyjne, literackie, ekologiczne, teatralne, kuglarskie, 
taneczne, edukacyjne, kulinarne, sztuki cyrkowej, pszczelarskie; 

wyjścia: do groty solnej, stadniny koni, kina, na spektakle do „Baśniowej Krainy”, muzeum 
(Muzeum Fabryki, Muzeum Kinematografii, Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Sztuki, 
Muzeum Tradycji Niepodległościowych, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, Muzeum 
Komunikacji, Muzeum Miasta Łodzi „Dętka”), ZOO, Palmiarni, Planetarium EC1, 
Experymentarium, Centrum Edukacji Ekologicznej, na pływalnie „Wodny Raj”, „Fala”, do 
Akademii Klocków Lego, „Bombonierki”, na spotkanie z funkcjonariuszami oddziału 
prewencji KMP, na kręgielnię Grakula w Manufakturze, do Jupi parku, trasą terenu 
Łódzkiego Getta, Portu Lotniczego, Figloraju, sali zabaw „Hipcio”, Leśnictwo Miejskie 
w Lesie Łagiewnickim, spotkanie z wojskiem USA; 

nauka udzielania pierwszej pomocy, zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Dodatkowo w organizację półkolonii włączyło się 6 poradni pedagogiczno–
psychologicznych, w których prowadzone były zajęcia rozwijające kompetencje językowe, 
warsztaty dotyczące twórczego myślenia, warsztaty psychoedukacyjne, gry i zabawy 
stymulujące rozwój poznawczy dzieci, twórczość i kreatywność. Specjalistyczna oferta  
została skierowana do dzieci z placówek opiekuńczych ( m.in. Pogotowia Opiekuńczego 
na ul. Krokusowej ). Skorzystało z niej ok. 60 dzieci.  

Ponadto dzieci i młodzież, w okresie ferii zimowych pod opieką animatorów, korzystały 
z udostępnionych boisk na 10 łódzkich Orlikach. Ponad 800 uczestników brało udział w grach 
i zajęciach sportowych z elementami szkolenia w zakresie piłki nożnej i koszykówki.  

Pracownicy Wydziału Edukacji DSS UMŁ skontrolowali 21 organizatorów zimowego 
wypoczynku (ponad 70%) z uwzględnieniem stanu obiektu, ilości dzieci korzystających 
z półkolonii i ich bezpieczeństwa, kwalifikacji wychowawców i opiekunów, atrakcyjności 
zajęć łącznie z wyjściami dzieci na zewnątrz. Organizatorzy byli również kontrolowani przez 
pracowników Łódzkiego Kuratorium i Powiatowej Stacji Sanepidu.  

W półkoloniach uczestniczyło ok. 100 dzieci. Ta forma spęczania czasu bardzo się przyjęła. 
Od zeszłego roku półkolonii nie organizują nam organizacje pozarządowe. Półkolonie są 
organizowane przez łódzkie placówki, co bardzo podoba się rodzicom. Opieka jest 
zapewniana w godzinach: 8:00 – 16:00.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: MOSiR przygotował 
bardzo bogatą ofertę dla dzieci, które spędzały ferie w mieście. Program był skumulowany 
w 13 blokach: gry i zabawy sportowe (hala przy ul. Skorupki i ul. Małachowskiego), dzieciaki 
na medal – zapoznanie z elementami gimnastyki sportowej (hala przy ul. Karpackiej), 
taneczne poniedziałki (sala baletowa przy lodowisku Bombonierka, hala przy ul. Karpackiej 
i przy ul. Małachowskiego), tenis stołowy i zajęcia indywidualne związane z tenisem 
stołowym, warsztaty sportu i kultury japońskiej, zajęcia z koszykówki współorganizowane 
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z SMS ŁKS, podstawy boksu wspólnie z Gwardią i dwa rodzaje zawodów biegowych (obiekt 
przy ul. Małachowskiego oraz biegi po łódzkich parkach).  

W tym roku w zajęciach wzięło udział 2522 dzieci. Porównując do roku ubiegłego ilość 
dzieci jest prawie taka sama.  

Oprócz zajęć cyklicznych były otwarte nasze obiekty: pływalnia Wodny Raj, 2 przenośnie 
lodowiska. Jeśli chodzi o lodowiska to odnotowaliśmy regres. Z uwagi na niesprzyjające 
warunki pogodowe zmuszeni byliśmy zamknąć lodowiska. W zajęciach na lodowiskach 
i pływalniach skorzystało ok. 25 500 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego jest to 
mniejsza ilość, co kładę na karb pogody. Z lodowisk skorzystało ok. półtora tysiąca osób 
mniej niż w ubiegłym roku.  

Zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska: ZZM w ramach 
bieżącej działalności zorganizował przy udziale swoich wydziałów zajęcia dla dzieci w czasie 
ferii zimowych. Miejski Ogród Zoologiczny zorganizował zajęcia, w których wzięło udział 
ok. 2000 osób. Było to kilka imprez również powtarzanych. Jedna z okazji Walentynek, poza 
tym były to: Wielka Psota na Dzień Kota, Dzień Dinozaura i Zimowa Akademia Zwierząt. 
Wszystkie imprezy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i z pewnością zostaną 
powtórzone w kolejnym roku.  

W Ogrodzie Botanicznym i w Palmiarni łącznie odbyło się 59 zajęć, w których wzięło udział 
ok. 1000 osób. W trakcie ferii zwiedzanie Palmiarni Ogrodu Botanicznego dla dzieci 
i młodzieży szkolnej było bezpłatne. Frekwencja to ok. 4000 osób. Zorganizowane zajęcia 
dotyczyły szeroko pojętego funkcjonowania ogrodu botanicznego. W Ogrodzie Botanicznym 
największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia Zima w przyrodzie i Spacer tropami 
zwierząt. Była to wycieczka po ogrodzie, gdzie można było dowiedzieć się ciekawostek na 
temat flory i fauny. A w Palmiarni najbardziej podobały się zajęcia Rozpoznajemy Rośliny 
egzotyczne, w ramach których można było obejrzeć zgromadzoną kolekcję roślin 
egzotycznych. Frekwencja była nieco większa niż w roku ubiegłym.  

W zajęciach organizowanych w Leśnictwie Miejskim wzięło udział ok. 200 osób. Były to 
zarówno zajęcia dla grup jak i zgłoszenia indywidualne.  

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Agnieszka Duszkiewicz - 
Nowacka: MOPS nie dysponuje w swoim budżecie środkami na organizację wypoczynku 
zimowego. Natomiast na zlecenie miasta prowadzone są świetlice środowiskowe. Jest ich 28, 
prowadzone są przez 17 podmiotów niepublicznych. W ramach swoich działań organizują 
one różne formy wypoczynku dla dzieci. Świetlice środowiskowe dysponuję 915 miejscami. 
Są to stalunkowo nieduże placówki. Od 25 do 55 osób. Również prowadzone w formie pracy 
podwórkowej. Ich oferta też jest dostosowana do aktualnych potrzeb. Zwykle świetlice 
środowiskowe funkcjonują w godzinach popołudniowych. Natomiast w okresie feryjnym 
godziny zostały zmienione. Niemal wszystkie placówki działały od godzin porannych. Dzieci 
korzystały z ofert organizowanych przez MOSiR, ZZM, zajęć plastycznych, sportowych oraz 
wycieczek po Łodzi. Skala działań była porównywalna z rokiem ubiegłym. Należy wziąć pod 
uwagę, że w tym roku mamy o jedną świetlicę środowiskową więcej.  

Wiceprzewodniczący komisji p. Sylwester Pawłowski: z przedstawionej przez państwa 
informacji wynika, że akcja zimowego wypoczynku w trakcie tegorocznych ferii była 
organizowana na bardzo wysokim poziomie z udziałem i zainteresowaniem dzieci 
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wyrażonym w różnych formach aktywności. Czy ktoś z państwa zabiegał o środki 
pochodzące z tzw. kapslowego, z pieniędzy przeznaczonych na walkę z alkoholizmem? 
Wszyscy państwo, poza Wydziałem Edukacji i MOSiR-em podkreślaliście, że w swoich 
budżetach nie macie środków przewidzianych na tę akcję. Wszyscy państwo mimo to 
zaangażowaliście się logistycznie, organizacyjnie podejrzewam, że również emocjonalnie w 
tę akcję. Jednak nie może być tak, że środki przewidziane na skuteczne zwalczanie 
alkoholizmu wśród młodzieży nie są w żaden sposób wykorzystywane w czasie, kiedy 
wolność służy nadużywaniu alkoholu. Nie mówię tutaj o wszystkich, ale o tych, którzy albo z 
tego środowiska się wywodzą, albo w takim środowisku funkcjonują. Wydaje mi się, że jest 
to wyraźne niedopatrzenie również i z naszej strony. Kiedy zatwierdzaliśmy budżet, 
a przypomnę, że jest on niemały pochodzący na te działania, rzędu 13 milionów zł, ani 
złotówka nie została uszczknięta, albo inaczej powiem – przeznaczona na tę formę aktywnego 
wypoczynku, która od alkoholu odciąga.  

Pani dyrektor Gryta poinformowała, że była miejscem koordynowania pewnych działań, 
a wszyscy zainteresowani obecni na dzisiejszym posiedzeniu wzięli udział w spotkaniu 
wymieniając się swoją ofertą i informując co jest dostępne. Wydaje mi się, że to jest dobra 
droga w kierunku, by koordynować tego typu przedsięwzięcia w sposób jeszcze lepiej 
wykorzystujący i bazę i potencjał, a także i dzisiaj niewykorzystane środki finansowe na ten 
cel. Warto mieć te wszystkie doświadczenia z akcji ferii zimowych i wziąć je pod uwagę 
podczas organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, która będzie czterokrotnie 
rozciągnięta w czasie, a i ilość zainteresowanych będzie znacznie większa niż trudne 
pogodowo dni minionych ferii. Stąd też, korzystając że jest z nami pani dyrektor Wydziału 
Budżetu chciałbym, aby również i w tym wydziale pojawiła się pewna troska. Jeśli państwo 
koordynują działalność organizacyjno – logistyczną, to warto byłoby, aby wydział przyjrzał 
się temu zagadnieniu nie przez pryzmat przychodów i wydatków, dochodów i wydatków 
tylko przez pryzmat środków, którymi można wesprzeć to przedsięwzięcie. Ja sobie nie 
wyobrażam, aby z środków przewidzianych do walki ze zjawiskiem alkoholizmu nie 
wykorzystywać na formy aktywnego zwalczania tegoż zjawiska z udziałem młodzieży. 
A okres wolny od zajęć temu służy. Żadne pogadanki, żadne spotkania terapeutycznie nie 
odniosą takiego skutku jak możliwość wspólnego przebywania w kręgu osób wśród których 
zjawisko alkoholizmu nie występuje. Warto to mieć na względzie podczas organizacji 
wypoczynku letniego.  

Ad. 5) Informacja Zarządu Dróg i Transportu dotycząca stanu budowy infrastruktury 
rowerowej oraz koncepcji  przebiegu układu dróg rowerowych na terenie miasta Łodzi. 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Zarządu Dróg i Transportu.  

Zarząd Dróg i Transportu p. Adam Ochmański: docelowy układ róg rowerowych 
w mieście zakłada skomunikowanie wszystkich łódzkich osiedli z centrum miasta oraz 
obsługę komunikacyjną prowadzoną wewnątrz osiedli. Może to być prowadzone na różne 
sposoby za pomocą wydzielonych dróg rowerowych, wyznaczenia psów ruchów dla 
rowerzystów czy szlaków rowerowych. Aktualnie na dzień dzisiejszy w mieście mamy 133 
km wydzielonych dróg rowerowych i ok. 13 km pasów ruchu dla rowerów. Jesteśmy mniej 
więcej w połowie drogi do docelowego układu.  
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W ubiegłym roku wybudowano drogi rowerowe wzdłuż ul. Rzgowskiej, Zielonej, 
Konstantynowskiej, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Rydzowej. Wyremontowano fragmenty 
dróg wzdłuż trasy WZ. Aktualnie w budowie mamy resztę drogi wzdłuż trasy wZ, która nie 
była uwzględniana w dużym przetargu komunikacyjnym. Jesteśmy w trakcie przetargu na 
budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Pabianickiej. Również w trakcie wykonywania są 
projekty na ul. Wyszyńskiego, Rzgowską, Paderewskiego oraz Bandurskiego 
i Broniewskiego. W tym roku również chcielibyśmy uruchomić system zliczania 
rowerzystów, żebyśmy w końcu naprawdę wiedzieli ilu nas jeździ po łódzkich drogach, jaki 
jest to udział w ogólnym ruchu oraz dodatkowo będzie to pełniło funkcje promocyjne, 
ponieważ zostanie ustawionych 9 liczników rowerowych, które będą na bieżąco wyświetlać 
liczbę przejeżdżających w danym dniu i w danym roku rowerzystów. Dodatkowo w centrum 
przy ul. Piotrkowskiej i przy al. Mickiewicza zostanie ustawiona tablica informacyjna 
podająca dane ze wszystkich tych dziewięciu lokalizacji. Dzięki środkom zatwierdzonym 
przez państwa radnych jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na budowę kolejnych dróg, 
tj.: wzdłuż ulic Paderewskiego i Bandurskiego oraz w ramach budżetu obywatelskiego droga 
rowerowa wzdłuż ulicy Rzgowskiej (brakujący fragment, którego w tym momencie nie mamy 
od ul. Chóralnej do ul. św. Wojciecha.  

Na następne lata przewidujemy ulice: Zgierska, Łagiewnicka, Sikorskiego. A także dalsze 
wyznaczanie psów ruchu dla rowerów, czy też szlaków rowerowych oraz zakup stojaków 
rowerowych i wykonanie parkingów rowerowych. Należy też zwrócić uwagę, że spora część 
tych dróg, którą już mamy na dzień dzisiejszy w tym momencie nadaje się do przebudowy, bo 
zostały wykonane w różnych latach, rożnych standardach i często nie spełniają swojej funkcji, 
nie zapewniają bezpieczeństwa, ani komfortu rowerzystom.  

Pytania.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: w ostatnich dniach dużo mówiło 
się m.in. o drogach rowerowych. Przed realizacją programu, kiedy rower będzie dostępny dla 
mieszkańców Łodzi mówiło się, że infrastruktura nie do końca jest przygotowana, 
że będziecie państwo jeszcze ulepszać i poprawiać jakość. Co będziecie ewentualnie robić 
w celu poprawienia jakości? 

Zarząd Dróg i Transportu p. Adam Ochmański: od początku historii Łódzkiego Roweru 
Publicznego zdążyliśmy już sporo zrobić w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy zostaną 
wykonane przed uruchomieniem roweru publicznego oznakowania mające na celu 
dopuszczenie legalnego poruszania się rowerzystów w obrębie stacji rowerowych. Te stacje 
nie zawsze będą przy drogach rowerowych czy też przy jezdniach i nie można z nich 
bezpośrednio legalnie zjechać właśnie na jezdnię, czy drogę rowerową. I żeby uniknąć 
karania rowerzystów przez policję, czy straż miejską mandatami za poruszanie się 
po chodnikach, chcemy oznakować w ten sposób, aby rowerzyści po chodnikach w obrębie 
stacji mogli legalnie się poruszać.  

Poza tym w samym centrum miasta w bieżącym roku będzie wykonanych około 30 km pasów 
rowerowych. Będzie zdecydowanie podniesione bezpieczeństwo poruszania się nowych 
rowerzystów, którzy nie są przyzwyczajeni do udziału w ruchu ogólnym. Przygotowujemy się 
na przyjęcie nowego ruchu w postaci Łódzkiego Roweru Publicznego.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: pasy rowerowe, o których pan 
mówi będą wydzielone w pasie jezdni, tak? 
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Zarząd Dróg i Transportu p. Adam Ochmański: tak. Jest to pas ruchu dla rowerów. 
Nie jest to oddzielna droga rowerowa.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy głównie będzie to centrum? 

Zarząd Dróg i Transportu p. Adam Ochmański: tak. Głównie jest to w centrum tam, gdzie 
nie ma możliwości wybudowania nowych dróg, ponieważ nie ma miejsca bądź nie ma takiej 
potrzeby, gdzie ruch jest w miarę spokojny. To też zależy, gdzie budujemy drogi czy pasy w 
zależności od tego jaki jest ruch. Tam gdzie ruch jest uspokojony, rowerzyści mogą 
uczestniczyć w ruchu ogólnym i nie ma sensu wydawać publicznych pieniędzy na coś co jest 
zupełnie zbędne.  

Innych pytań i głosów w dyskusji w tym punkcie porządku obrad nie zgłoszono.  

Ad. 6) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: wystąpiliśmy do Zarządu Zieleni 
Miejskiej z prośbą o przekazanie nam informacji dotyczącej projektu budowy obiektu 
sportowego w parku osiedlowym Nad Nerem. Otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika, 
że część założonego projektu została zrealizowana, a część nie. W tej chwili poniesione 
koszty to 1 milion 330 tys. zł. Państwo piszecie również, że należałoby odtworzyć 
nawierzchnię. Koszt odtworzenia to ok. 100 tys. zł. Oprócz tego należałoby wykonać 
nawadnianie z kosztem ok. 60 tys. zł. W związku z tym mam pytanie: czy macie państwo 
co do tego boiska jakieś plany perspektywiczne? 

Zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska: planów 
perspektywicznych nie mamy. Jest to boisko znajdujące się w administracji ZZM jako takie 
powinno być utrzymywane w stanie, w którym pozwalałoby na utrzymywanie w stanie, 
w którym pozwalałoby na korzystanie z jego funkcjami. Środki ZZM, którymi dysponujemy 
nie pozwalają na utrzymywanie go w takim stanie jak większość korzystających z niego osób 
pewnie by oczekiwała. My generalnie nie zajmujemy się utrzymywaniem infrastruktury 
sportowej.  

W toku dyskusji ustalono, że pan przewodniczący, w imieniu komisji skieruje w tej sprawie 
pismo do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z prośbą o przedstawienie opinii w zakresie 
propozycji dalszego funkcjonowania obiektu.  

Wobec braku spraw tym punkcie porządku obrad wiceprzewodniczący komisji radny 
p. Sylwester Pawłowski zakończył posiedzenie.  
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