
DPr-BRM-II.0012.8.15.4.2016 

Protokół nr 20/IV/2016 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,  

które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2016 r.  

w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.  

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 10 radnych, 

obecnych   - 9 radnych, 

nieobecnych   - 1, radny p. Marcin Zalewski 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: 

1. Przyjęcie protokołu nr 19/III/2016 z dnia 30 marca 2016 r.  

2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2015  
– druk nr 105/2016 w zakresie: Wydziału Sportu, Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Biura ds. Inwestycji, Zarządu Dróg i Transportu, Wydziału Edukacji, 
Zarządu Zieleni Miejskiej.  

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2015 r.-31.12.2015 r. 
– druk nr 106/2016.  

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Do proponowanego porządku obrad wprowadza się punkty w brzmieniu:  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przyznawania nagród dla trenerów – druk nr 122/2016.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk nr 123/2016.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym –  
druk nr 124/2016.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Piotra 
Czajkowskiego 14 i nadania statutu – druk nr 128/2016. 
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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. Przewodniczący  
poinformował, że państwo radni otrzymali proponowany porządek obrad wraz z aneksem. 
Zaproponował następującą kolejność procedowania spraw: 

1. Przyjęcie protokołu nr 19/III/2016 z dnia 30 marca 2016 r.  

2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2015  
– druk nr 105/2016 w zakresie: Wydziału Sportu, Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Biura ds. Inwestycji, Zarządu Dróg i Transportu, Wydziału Edukacji, 
Zarządu Zieleni Miejskiej.  

3. Informacja o stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2015 r.-31.12.2015 r. 
– druk nr 106/2016.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Piotra 
Czajkowskiego 14 i nadania statutu – druk nr 128/2016. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przyznawania nagród dla trenerów – druk nr 122/2016.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk nr 123/2016.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk nr 
124/2016.  

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz wobec braku uwag uznał, że 
porządek został przyjęty w drodze aklamacji. Następnie pan przewodniczący przystąpił do 
jego realizacji porządku obrad. 

Ad. 1) Przyjęcie protokołu nr 19/III/2016 z dnia 30 marca 2016 r. 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zapytał o uwagi do protokołu 
nr 18/III/2016 z dnia 7 marca 2016 r. przesłanego państwu radnym drogą elektroniczną. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie komisji 
przyjęcie protokołu nr 19/III/2016 z dnia 30 marca 2016 r.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami „za” – jednomyślnie przyjęła protokół nr 19/III/2016 z dnia 
30 marca 2016 r.  
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Ad. 2) Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2015  
– druk nr 105/2016 w zakresie: Wydziału Sportu, Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Biura ds. Inwestycji, Zarządu Dróg i Transportu, Wydziału Edukacji, 
Zarządu Zieleni Miejskiej.  

Wydział Edukacji.  

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

Zastępca dyrektora Wydziału Edukacji p. Berenika Bardzka: wydatki bieżące będące 
w obszarze zainteresowania prac państwa komisji w ujęciu księgowym dla działu 926 Kultura 
fizyczna ujęte są w książce budżetowej na stronie 217. Jest to zadanie pn. Bieżące remonty 
najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową. Kwota 
uchwalonego budżetu 100 tys. zł, wykonanie 100 tys. zł, a więc wykonanie na poziomie 
100%.  

Drugie zadanie związane jest z wydatkami bieżącymi z przeznaczeniem na utrzymanie boisk 
Orlik 2012. Łączny budżet dla gminy i powiatu uchwalony w tym zadaniu to kwota 1 milion 
648 tys. 853 tys. zł. Wykonanie 1 milion 509 444 zł, to jest 96,09 %. W budżecie mamy 
również zapisane zadania, które pogrupowaliśmy w bloki tematyczne, ponieważ wydatki 
bieżące Wydziału Edukacji w książce budżetowej są od strony 174 do 215, natomiast wydatki 
majątkowe są od strony 338 do 365. W dużej grupie zadań inwestycyjno – remontowych 
związanych z środkami przekazywanymi z rad osiedla jest tam 26 zadań. Łączny budżet tych 
zadań to 1 milion 608 tys. 233 zł. Jest on zrealizowany na kwotę 1 milion 608 tys. 346 zł. 
I kolejna duża grupa to 20 zadań związana z zadaniami majątkowymi na łączną kwotę 
9 milionów 430 tys. 517 zł.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie komisji Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2015 –  
druk nr 105/2016 w zakresie Wydziału Edukacji.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów 
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 
Łodzi za rok 2015 – druk nr 105/2016 w zakresie Wydziału Edukacji.  

Zarząd Zieleni Miejskiej.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Zarządu Zieleni Miejskiej.  

Zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska: ZZM 
w ubiegłym roku zrealizował jeśli chodzi o inwestycje sportowe przede wszystkim wykonanie 
siłowni zewnętrznych w parkach. Jest to siłownia w Parku Kilińskiego – 100% wykonania, 
plac zabaw w Parku Staszica, siłownia i urządzenia w Parku Piastowskim. ZZM realizował 
również zadanie pn. Budowa alejki, oświetlenia oraz siłowni w Parku Zaruskiego w ramach 
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algorytmu. To zadanie w roku ubiegłym udało się zrealizować częściowo ze względu na 
kłopoty z wykonawcami. Nie została wykonana siłownia, natomiast z przyczyn formalnych 
niemożliwe było też utworzenie wydatku niewygasającego. W tym roku mamy to zadanie 
odtworzone i zrealizujemy je do końca.  

W ramach wydatków bieżących założyliśmy murawę na boisku w Parku Sielanka. To też 
zostało wykonane w 100%. Jeszcze jeśli chodzi o wydatki bieżące to jest także promocja 
zieleni w ramach projektu Zielona Łódź. Tutaj również wykonanie w 100%.  

Pytania.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: rozumiem, że oprócz tej jednej 
inwestycji pozostałe zostały zrealizowane? 

Zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska: tak.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: mam pytanie dotyczące 
realizacji zadania w Parku im. gen. Zaruskiego. Czy to zadanie będzie zrealizowane w roku 
bieżącym, czy jego zakończenie nastąpiło z chwilą wykonania wartości 52%? 

Zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej p. Ewelina Wróblewska: to zadanie 
zostało wykonane w ubiegłym roku na poziomie 50%. Natomiast w tym roku dostaliśmy 
80 tys. zł na dokończenie tego zadania. Siłownia w ramach tej kwoty będzie zrealizowana 
w tym roku.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie komisji Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2015 –  
druk nr 105/2016 w zakresie Zarządu Zieleni Miejskiej.   

Komisja w głosowaniu 9 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów 
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 
Łodzi za rok 2015 – druk nr 105/2016 w zakresie Zarządu Zieleni Miejskiej.  

Biura ds. Inwestycji 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Biura ds. Inwestycji.  

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: w zakresie właściwości dotyczącej 
kultury fizycznej ogólnie było w budżecie 125 milionów 596 tys. 978 zł, wykonanie 93 tys. 
836 zł. Składają się na to: obiekty sportowe, program wykorzystania obszarów rekreacyjnych 
w celu stworzenia Regionalnego centrum rekreacyjno – sportowo – konferencyjnego etap II 
przebudowa stadionu przy al. Unii; plan 68 milionów 396 tys. 978 zł, wykonanie 59 milionów 
162 tysiące 453 zł z tym że wykonano rzeczowo w 100% natomiast kwotowo nie ze względu 
na to, że odzyskiwano podatek VAT, który pomniejsza nam wydatek o ponad 8 milionów zł. 
Gdybyśmy do wykonania dodali te 8 milionów zł to nam zmniejsza VAT i wyszłoby że cały 
zakres jest wykonany.  

Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo – Dydaktycznego 
campus Politechniki Łódzkiej. Plan 3 miliony zł, wykonanie 3 miliony zł.  
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Budowa stadionu przy al. Piłsudskiego 138. Plan 52 miliony 250 tys. zł, wykonanie 
31 milionów 026 tys. 545 zł. Kwota ta została pomniejszona o 3 miliony 581 tys. 677 zł 
w związku z odzyskiwaniem podatku VAT. Jest to zadanie wieloletnie dlatego w WPF zakres 
rzeczowy był wykonany natomiast płatności nie były zapłacone, ponieważ roboty trwały do 
grudnia i płacimy za konkretny cały element.  

Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi Hala widowiskowa, wydatki 
związane z rozliczeniem i nadzorem; plan 546 milionów 542 tys. zł wykonanie 503 miliony 
712 tys. zł. Środki te również pomniejszone zostały o podatek VAT w kwocie 102 tys. 198 zł. 
To co było zaplanowane, zostało wykonane.  

Stadion żużlowy. Mieliśmy przewidziane w planach 1 milion 10 tys. zł. Niestety zadanie 
przyjęto do realizacji z dniem 22 maja 2015 r. W drugiej połowie roku przeprowadziliśmy 
postępowanie przetargowe, w którym wpłynęło 20 ofert. Niestety były to oferty znacznie 
przewyższające nasz budżet. Musieliśmy jeszcze raz powtórzyć to zadanie. Także w zeszłym 
roku nie mogliśmy tego zrealizować.  

Projekt na przebudowę obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 – 250 tys. zł było w 
budżecie, wykonaliśmy za 94 tys. 095 zł. Tutaj powstała oszczędność poprzetargowe. Zadanie 
jest wykonane. W tej chwili na podstawie tego projektu przygotowujemy postępowanie 
przetargowe.  

Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych, hala widowiskowa. Tutaj są wydatki 
związane z rozliczeniem nadzoru i doposażeniem obiektu. Kwota 50 tys. zł. Wykonanie – 50 
tys. zł. Zawarta jest umowa na zaprojektowanie i wykonanie systemu ruchomego relingu oraz 
mobilnych zasłon w Atlas Arenie. W grudniu zawarliśmy umowę z jedną z warszawskich 
firm i do końca 2015 r. został zrealizowany I etap, czyli zakup napędów do wciągarki. W tej 
chwili realizowany jest II etap.  

Pytania.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zostały wstrzymane dalsze prace 
w Anilanie, tak? 

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: w tej chwili jesteśmy na etapie 
przygotowania postępowania przetargowego zaprojektuj i wybuduj. Będziemy kontynuowali 
w tym roku.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: pewne koszty już państwo 
ponieśliście? 

Dyrektor Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: to aktualnie znajduje się w gestii 
MOSiR.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie komisji Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2015 – druk 
nr 105/2016 w zakresie Biura ds. Inwestycji.   
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Komisja w głosowaniu 9 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów 
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 
Łodzi za rok 2015 – druk nr 105/2016 w zakresie Biura ds. Inwestycji.  

Zarząd Dróg i Transportu.  

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

Zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu p. Katarzyna Mikołajec: wykonanie 
budżetu ZDiT w zakresie dróg rowerowych jest na poziomie 90,2%. Większość tego zapasu 
oczywiście wiąże się z oszczędnościami, które udało się uzyskać, ponieważ zadania, które 
mieliśmy zaplanowane wykonaliśmy w 100%.  

Jest to przede wszystkim budowa dwóch odcinków drogi rowerowej na ul. Rzgowskiej. 
Pozostał fragment od Komorniki do Św. Wojciecha, gdzie nie było projektu i nie było 
ogłoszonego przetargu na wykonanie. Natomiast ogłosili śmy przetarg na projekt i jest on już 
na ukończeniu. Ten brakujący fragment drogi rowerowej będzie budowany w tym roku i cała 
ulica Rzgowska do Trasy Górnej będzie wykonana. Poza tym wykonaliśmy połączenie drogi 
rowerowej w ul. Konstantynowskiej, Legionów9. do pl. Hallera. Tam też był brakujący 
odcinek, który łączy cały ciąg dróg rowerowych. Realizacja zadania była zaplanowana i 
została zrealizowana.  

Poza tym w ramach budżetu obywatelskiego wykonaliśmy jeszcze śluzy rowerowe. Było to 
zadanie jeszcze z pierwszej edycji, które nie było zrealizowane w pierwszym roku w związku 
z tym, że mieliśmy dużo remontów w mieście. To zadanie zostało zrealizowane. Śluzy zostały 
wymalowane z wyjątkiem dwóch lokalizacji na ulicy Wólczańskiej. To zadanie zostanie 
skończone w tym roku. Całość kosztów za wykonanie tego zadania ponieśliśmy. Namalujemy 
jeszcze dwie brakujące śluzy.  

Rower publiczny. Od 1 maja br. rower będzie już funkcjonował. W roku ubiegłym nie mogły 
być poniesione żadne koszty w związku z przedłużającą się procedura wyłonienia 
wykonawcy. To zadanie przeszło więc na ten rok i w ubiegłym roku wykonania nie było. W 
tym roku już zgodnie z planem – w latach kolejnych będzie kwestia utrzymania. Mamy już w 
WPF środki.  

W ramach dróg rowerowych wykonaliśmy wszystkie zadania w 100%.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie komisji Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2015 – druk 
nr 105/2016 w zakresie Zarządu Dróg i Transportu.  

Komisja w głosowaniu 9 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów 
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 
Łodzi za rok 2015 – druk nr 105/2016 w zakresie Zarządu Dróg i Transportu.  
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: z planowanych 
15 milionów 215 tys. 115 zł został ten budżet wykonany w 97%. Wydaliśmy 14 milionów 
771 tys. 99 zł.  

Modernizacja obiektu przy ul. Sobolowej. Na ten cel było przeznaczonych 1 milion 700 tys. 
zł. Wykorzystaliśmy 375 tys. 713 zł. W ramach tej kwoty wykonano roboty rozbiórkowe 
trybuny ze skarpą ziemną, zmieniono położenie kabla z przyłącza energetycznego, dokonano 
weryfikacji dokumentacyjnej i projektowej i wykonawczej. Natomiast, ze względu na 
niewystarczające środki finansowe przerwano dalsze prace modernizacyjne, czego efektem 
jest współpraca i przejęcie tego zadania przez panią dyrektor Beltę.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy jeśli te prace zostaną 
wykonane, to będzie możliwe już dalsze wykorzystanie w dalszej realizacji? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: otworzyliśmy teren 
pod tę inwestycję, która będzie kontynuowana.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy weryfikacja projektu dotyczy 
przyszłości, tak? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: weryfikacja będzie 
dotyczyła tego co będzie robione. Oczywiście w pewnym zakresie, bo pewnego rodzaju 
warunki brzegowe zostały zmienione.  

Modernizacja pływalni Promienistych – było 20 tys. zł. Cała kwota została wykorzystana.  

Modernizacja pływali Wodny Raj – 270 tys. zł. Tutaj również realizacja jest 100%.  

Wydatki związane z nagłośnieniem i wykonaniem elektronicznego systemu kontroli na 
Bombonierce. Mieliśmy 120 tys. zł. Wykorzystaliśmy jedynie 3 tys. zł, ponieważ te środki 
były niewystarczające do wykonania tego zadania.  

Modernizacja Stawów Jana – 570 tys. Wykonanie 100 % . 

Modernizacja Hali Gwardii – 297 tys. zł. Wykonanie 100%.  

Wykonanie kompleksowej dokumentacji obiektów rekreacyjnych MOSiR. Mieliśmy na to 
200 tys. Wykorzystano 141 tys. zł, ponieważ w trakcie przetargu zgłosili się wykonawcy, 
którzy zaoferowali bardzo korzystne dla nas ceny. Tak więc 70% tych wydatków zostało 
zrealizowanych.  

Modernizacja lodowiska Bombonierka – 30 tys. zł. Wykonanie 100%.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie komisji Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2015 –  
druk nr 105/2016 w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
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Komisja w głosowaniu 9 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów 
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 
Łodzi za rok 2015 – druk nr 105/2016 w zakresie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

Wydział Sportu.  

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

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: w zakresie wydatków bieżących 
zadania związane z działem kultura fizyczna i sport zostały wykonane w 100%. Jeśli chodzi 
o wydatki majątkowe to jedno zadanie nie zostało wykonane. Jest to zadanie zgłoszone przez 
Radę Osiedla Andrzejów w kwocie 10 tys. zł. Uchwała została uchylona z powodu braku 
uregulowania stanu prawnego gruntu. Pozostałe zadania zostały wykonane 
z oszczędnościami. Zadania te dotyczą zakupów sprzętu sportowego i kosiarki do pielęgnacji 
boiska. Podobnie zakup bramy dla boiska sportowego przy ul. Rokicińskiej. To jest zadanie 
zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów.  

Pytania.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: w budżecie obywatelskim 
wygrało też boisko na Mileszkach. Z tego co pamiętam z nawierzchnią naturalną. Kto teraz 
odpowiada za budowę tego boiska? 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Eryk Rawicki: Wydział Edukacji.  

Pan dyrektor dodał tytułem uzupełnienia: w zeszłym roku w Arturówku był program 
rekultywacji w ramach Programu Life. Mieliśmy na to w budżecie 190 tys. zł. 
Wydatkowanych zostało 127 tys. 800 zł. Program został zrealizowany i zakończony.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod pozytywne 
zaopiniowanie komisji Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łodzi za rok 2015 –  
druk nr 105/2016 w zakresie Wydziału Sportu.  

Komisja w głosowaniu 8 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów 
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 
Łodzi za rok 2015 – druk nr 105/2016 w zakresie Wydziału Sportu.  

Ad. 3) Informacja o stanie mienia komunalnego za okres: 01.01.2015 r.-31.12.2015 r. 
– druk nr 106/2016.  

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

Dyrektor Wydziału Ksi ęgowości p. Zdzisława Bajor: majątek miasta w kwotach ogółem, 
czyli z gruntami przyrost 101,11 w stosunku do okresu poprzedniego. Natomiast majątek bez 
wartości gruntu – przyrost 109,39 wartości brutto. Różnica pomiędzy przyrostem majątku 
ogółem a majątkiem bez wartości gruntu wynika z różnic pochodzących z szacunku gruntów, 
które nie są w ewidencji księgowej. Wszystkie te rzeczy, które są w ewidencji księgowej są 
ujęte w tym materiale w poszczególnych jednostkach, które prowadzą własną ewidencję 
księgową. To są dane bilansowe tych jednostek.  
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Następnie pani dyrektor podała strony na których w Informacji o stanie mienia komunalnego 
opisane są obiekty będące w przedmiecie zainteresowań komisji.  

Stadion przy al. Unii będzie rozliczony już w tym roku. W roku ubiegłym był na nakładach 
inwestycyjnych. Jeśli nakłady są rozliczone to w Informacji odzwierciedlone są jako środki 
trwałe.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: uznał, że komisja zapoznała się ze 
Sprawozdaniem.  

Ad. 4) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Piotra 
Czajkowskiego 14 i nadania statutu – druk nr 128/2016. 

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

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek:  zreferował projekt uchwały opisany w 
druku nr 128/2016, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.  

Pytania.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zapytał o budżet tego gimnazjum.  

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek:  jeśli chodzi o budżet tutaj musimy 
zwrócić uwagę na to, że nie wiemy jaka będzie wielkość tej szkoły. Natomiast proszę zwrócić 
uwagę, że uczniowie, którzy będą kontynuowali naukę, to będą ją kontynuowali będąc w 
szkole podstawowej więc tutaj jeśli chodzi o subwencję jest jakby pewna ciągłość. Mamy 
tutaj wyliczone koszty związane z utworzeniem nowych etatów. Wszystko zależy od tego ile 
osób chętnych zgłosi się do szkoły mistrzostwa sportowego. My szacujemy, że najgorszy 
moment będzie od września do grudnia 2016 r. W tym wariancie mamy szacunek, że 
wyniesie to około 140 tys. zł minus przypadająca subwencja. Będzie to około 100 tys. zł na 
cztery miesiące (od września). Od roku 2017 subwencja będzie zwiększona. 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: nacisk na jakie dyscypliny byłby 
w tej szkole? 

Dyrektor Wydziału Edukacji p. Krzysztof Jurek:  na pływanie i na piłkę wodną.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: u źródeł idei powoływania szkół 
mistrzostw sportowego leży decyzja Polskiego Związku Pływackiego, który w 2012 r. 
stworzył projekt szerszego finansowania kadr młodzieżowych. Do tej pory było w ten sposób, 
że związek dofinansowywał tylko wakacyjne zgrupowania młodzieży. W tej chwili zaczął 
finansować młodzieżowe zajęcia w pływaniu przez cały rok. Mamy ponad 20 kadrowiczów w 
kadrach młodzieżowych. I Łódź jest jedynym ośrodkiem liczącym się w pływaniu, w którym 
szkoły mistrzostwa sportowego w pływaniu nie ma. Pieniądze będą na młodzież najbardziej 
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uzdolniona objętą kadrami Polski w młodszych kategoriach przekazywane właśnie poprzez 
sms.  

Rozwój pływania zasadza się na IV filarach: na tradycjach, na 50 m obiekcie krytej pływalni 
(do tej pory takiego obiektu nie mieliśmy i to było największe ograniczenie dla rozwoju 
naszego pływania), na sekcji akademickiej (taką sekcję mamy, ale ona nie funkcjonuje tak 
dobrze jakbyśmy chcieli z uwagi na to, że nie mamy odpowiedniej pływalni). Czwartym 
filarem jest właśnie szkoła mistrzostwa sportowego, ponieważ pływanie jest sportem 
wczesnej specjalizacji.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy pan dyrektor orientuje się, 
kiedy rusza Campus? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: w I kwartale 2017 r. zostanie 
uruchomiona część tzw. mokra, czyli dwie pływalnie z urządzeniami do skoków do wody 
i z całym zapleczem pływakiem. Część tzw. sucha: hala sportowa, ścianka wspinaczkowa 
będzie udostępniona w kilka miesięcy później.  

Jeśli chodzi o część mokrą to będzie ona składała się z: 50 m pływalni, mniejszej pływalni 
z urządzeniami do skosów do wody; będzie ona na tyle głęboka, że będą mogli tam trenować 
płetwonurkowe, będzie przygotowana do zajęć w szkoleniu w pływaniu, piłce wodnej 
i pływaniu synchronicznym.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: ile klubów sportowych 
zadeklarowało skierowanie młodzieży do szkoły mistrzostwa sportowego na obecnym etapie? 

Czy gimnazjalistów będą prowadzić trenerzy klubowi, czy trenerzy zatrudnieniu 
w gimnazjum? Wiemy doskonale, że w przypadku sportów indywidualnych przywiązanie 
zawodnika do trenera jest dość duże. W oparciu o jaki akwen będzie prowadzona ta stricte 
sportowa działalność gimnazjum? Czy ona się tylko i wyłącznie ograniczy do pływalni przy 
zespole szkół na Czajkowskiego.  

Pytam o to, ponieważ musimy w tym gronie uświadomić sobie, że na poziomie szkół 
podstawowych, a także i gimnazjów klasy sportowe, gdzie również trenują uczniowie, bez 
względu na to jakiego poziomu wyczynu to dotyczy, i ci uczniowie również są związani 
w dużej mierze z klubami sportowymi jak chociażby przy SP 173.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: kluby nie kierują do sms swoich 
zawodników, robią to rodzice w drodze rekrutacji do szkoły. Tutaj oczywiście kadra będzie 
zachęcać, aby młodzież podjęła naukę w szkole mistrzostwa sportowego. I to nie tylko chodzi 
o młodzież z Łodzi, ale także o tę spoza naszego miasta, z perspektywą dalszego studiowania 
w naszym mieście i szkolenia m.in. na pływalni Politechniki i pływalni Anilany. 
W parametrach, które określamy przy modernizacji pływalni Anilany są wszystkie wymogi 
PZP dotyczące wymiaru konstrukcji niecki, słupków. Zakładamy, że w przyszłości młodzież 
ucząca się w Publicznym Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Piotra 
Czajkowskiego 14 będzie korzystać latem z obiektu 50 m Anilany, a zimą z obiektu 
Politechniki.  

Jeśli chodzi o przynależność klubową i o sprawy szkoleniowe, o które pan przewodniczący 
pytał, to uczniowie szkoły mistrzostwa sportowego nie tracą swojej przynależności klubowej. 
Oni zostają zawodnikami swoich klubów. Natomiast Polski Związek Pływacki prowadzi 
oddzielny ranking szkół mistrzostwa sportowego i na podstawie tego rankingu tworzy 
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wielkość dotacji. Jeśli wyniki w rankingu szkół mistrzostwa sportowego są bardzo dobre to 
można te dotację otrzymać w wysokości nawet 600 tys. zł.  

Jeśli chodzi o same plany szkoleniowe, to jak pan przewodniczący twierdzi, oczywiście na 
tym etapie jest ważny związek młodego pływaka z jego terenem klubowym, dlatego plany 
szkoleniowe będą tworzone przez trenerów szkoły mistrzostwa sportowego, ale 
w porozumieniu z trenerami klubowymi, ponieważ proces szkolenia trzeba także dostosować 
do indywidualnych walorów zawodnika. Wszystkie plany szkoleniowe sms konsultowane są 
z programem Polskiego Związku Pływackiego. Niedawno odbyło się 3 dniowe szkolenie 
w Spale, w którym uczestniczyli przedstawiciele szkoły z ul. Czajkowskiego.  

Radny p. Rafał Reszpondek: czy my będziemy mieli co zaoferować absolwentom tej 
szkoły? Czy jest placówka na poziomie ponadgimnazjalnym, gdzie absolwenci sms będą 
mogli kontynuować naukę, przed przejściem na etap akademicki? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: utworzenie gimnazjum to I etap. Mamy 
nadzieję, że projekt nam się powiedzie. Wystąpiliśmy do państwa z propozycją utworzenia 
tego typu szkoły. Jeśli nasze plany powiodą się, za pewien czas wystąpimy o utworzenie 
liceum tak, aby była kontynuacja.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie komisji 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy ul. Piotra Czajkowskiego 
14 i nadania statutu – druk nr 128/2016. 

Komisja w głosowaniu 7 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów 
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie utworzenia Publicznego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi przy 
ul. Piotra Czajkowskiego 14 i nadania statutu – druk nr 128/2016. 

Ad. 5) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przyznawania nagród dla trenerów – druk nr 122/2016.  

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

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk:  zreferował projekt uchwały opisany 
w druku nr 122/2016, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Pytania.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: w niektórych dyscyplinach łatwo 
zdobyć brązowy medal, a w niektórych trudno. Czy tylko mistrzowie będą ujęci? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk:  z uwagi na szczupły budżet w tym 
zakresie nagradzamy głównie za sukcesy międzynarodowe, które zawsze, w każdej 
dyscyplinie jest trudno osiągnąć. Są takie dyscypliny, np. łyżwiarstwo figurowe, w których 
mistrzostwa Polski nie mogą odbyć się w Polsce, ponieważ nie ma tylu zawodników, żeby 
zapełnić podium. Natomiast w tej chwili są rozgrywane mistrzostwa Polski w Budapeszcie 
razem z mistrzostwami czech, Słowacji, Węgier. Tam dopiero jest taka stawka. To jest 
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oczywiście przykład skrajny, ale takich dyscyplin sportów indywidualnych, w których stawka 
jest tak szczupła, tak mała. Nawet w niektórych konkurencjach pływackich mistrzostwa nie 
mogą wyłonić pełnego podium w kategorii młodzieżowców, ponieważ jest tak mało 
startujących. Uznaliśmy, że owszem będziemy honorować nagrodami najlepszych, tych 
którzy osiągają sukcesy międzynarodowe, a także mistrzów Polski, bo mistrzostwo Polski 
zawsze ma jakąś rangę. Natomiast dojście do brązowego medalu wydaje nam się znacznie 
łatwiejsze. Świetnym przykładem jest piłka wodna, jeśli mówimy o sportach drużynowych. 
Zdobycie złota to dla trenera Edwarda Kujawy i ŁTW jest wielkim sukcesem, bo już w tej 
chwili łódzki klub jest na czele rankingu wszechczasów. Natomiast zdobycie brązowego 
medalu to jest porażka. Podobnie dla rugbistów. Jeśli Budowlani zdobędą brązowy medal 
w rugby to jest dla nich porażka, a nie sukces godny nagradzania. I podobnie jest 
w niektórych sportach indywidualnych.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod pozytywnie 
zaopiniowanie komisji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu przyznawania nagród dla trenerów – druk nr 122/2016.  

Komisja w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów 
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów – druk nr 122/2016.  

Ad. 6) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk nr 123/2016.  

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

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk:  omówienie, które państwu wcześniej 
zaprezentowałem wyczerpało wszystkie trzy projekty uchwał. Jeśli chodzi o nagrody dla 
trenerów to najistotniejsze jest to, że zrównaliśmy kryteria z kryteriami dla sportowców.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono. 

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod pozytywnie 
zaopiniowanie komisji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk nr 123/2016.  

Komisja w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów 
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk nr 123/2016.  
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Ad. 7) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk nr 
124/2016.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono. 

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod pozytywnie 
zaopiniowanie komisji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk nr 124/2016.  

Komisja w głosowaniu 5 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów 
wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – 
druk nr 124/2016.  

Ad. 8) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Radny p. Rafał Reszpondek: zapytał o zakup podłogi mobilnej dla KS Społem. Czy 
odbędzie się to w wyniku zapytania ofertowego, czy przetargu? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: jest to przetarg do którego zgłosiła się 
tylko jedna firma i w tej chwili analizujemy tę ofertę, ponieważ firma ta podała nieco inne 
parametry niż te które były w zamówieniu. Początkowo były konsultacje, tak jak kiedyś 
państwu mówiłem, rzeczywiście chcieliśmy nabyć większą wiedzę niż mieliśmy. Spotkaliśmy 
się tutaj z krytycznymi głosami ze strony środowiska koszykarzy grających CNBA, którzy 
woleliby grać na parkiecie i to stałym parkiecie. Natomiast kwota 400 tys. zł jaką mamy 
przeznaczoną na tę podłogę jest za niska, aby tam skonstruować pełną podłogę parkietową. 
Z drugiej strony nie jest to również uzasadnione dlatego, że 2 lata temu uzyskaliśmy projekt 
na modernizację kompleksową tego obiektu za 150 tys. zł. Taki projekt istnieje i liczymy się z 
tym, że w niedalekiej przyszłości ta hala zostanie w pełni zmodernizowana. Przy takiej 
modernizacji nie można by utrzymać parkietu. Trzeba by go zrywać. On byłby wtedy do 
wyrzucenia i narazilibyśmy się na zarzuty, że 2-3 lata temu zamontowaliśmy droga podłogę, a 
kosztuje ona 1 milion 200 tys. zł, natomiast teraz ją zrywamy i będziemy robić coś nowego.  

Jeśli chodzi o podłogę mobilną, ze ta nawierzchnia ma wszystkie certyfikaty FIBA i można na 
niej grać w koszykówkę. Ja osobiście widziałem takie mecze w wielu krajach, naprawdę na 
bardzo wysokim poziomie turniej w Holandii był rozgrywany i koszykarze na takiej 
nawierzchni grają w Europie. Oczywiście to nie jest to samo co parkiet, ale zaletą tego 
rozwiązania, które przyjęliśmy jest to, że kiedy będzie ta modernizacja kompleksowa to ta 
sztuczna podłoga ocaleje. Będziemy mogli ją wykorzystać. Zrobimy dwa sektory wyłożone 
sztuczną nawierzchnią i jeden z pełnego drewnianego parkietu. Dzisiaj nie mamy takich 
środków, aby położyć parkiet z ryzykiem, że za 2-3 lata, a może i za rok będziemy go musieli 
zrywać. Ja wiem, że jest opór materii ze strony koszykarzy grających w CNBA, ale taż 
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zwracam uwagę, że ta podłoga nie ma służyć tylko tym graczom. Tam trenuje mnóstwo 
młodzieży, mnóstwo dzieciaków, które świetnie się na takiej estetycznej, zdrowej, dobrej 
sztucznej podłodze będą czuć.  

Ja sądzę, że przyszłość jest taka: położymy tę podłogę, koszykarze na razie będą narzekać, 
zagrają kilka meczy i stwierdzą, że jest super i w konsekwencji zaakceptują to rozwiązanie. 
Taka nawierzchnia funkcjonuje w wielu krajach, a FIBA nie bez przyczyny daje certyfikaty. 
W tej chwili sprawdzamy parametry, które nieco się różnią od parametrów zamówienia, czy 
one mogą również funkcjonować, czy te wszystkie wymogi certyfikatów będą spełnione.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: sprawa jest przedmiotem 
zainteresowania radnych. Ja rozmawiałem z panią dyrektor KS Społem i jeśli chodzi o słowa 
krytyki ze strony zawodników CNBA, są to pojedyncze głosy, a efekt najprawdopodobniej 
będzie taki jak pan dyrektor przewiduje, że młodzież zaakceptuje te warunki i będzie 
zadowolona. Ponadto na sali czasami odbywają się inne imprezy i taka podłoga jest po prostu 
praktyczna w takiej sytuacji.  

Pan przewodniczący poinformował o terminie kolejnego posiedzenia komisji. Będzie to 
w dniu 10 maja br, posiedzenie wyjazdowe w Łódzkim Klubie Jeździeckim.  

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

 

Komisja przyjęła protokół: 

Jarosław Tumiłowicz 

przewodniczący Komisji 

Protokół sporządziła: 

Monika Olejniczak 

sekretarz Komisji 

 

 


