DPr-BRM-II.0012.8.15.9.2016
Protokół nr 25/X/2016
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,
które odbyło się w dniu 17 października 2016 r.
w XXI LO im. Bolesława Prusa ul. Kopernika 2 w Łodzi.
I. Obecność na posiedzeniu:
stan Komisji

- 11 radnych,

obecnych

- 8 radnych,

nieobecnych
p. M. Wandzel

- 3, tj. radny p. M. Przybyła, radny p. Rafał Reszpondek, radna

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 24/IX/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.
2. Informacja na temat efektów wdrożonej innowacji pedagogicznej „Bądźmy aktywni”
oraz osiągnięć sportowych uczniów XXI Liceum w Łodzi.
3. 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. Przewodniczący poinformował, że państwo radni otrzymali zaproszenie
wraz z proponowanym porządkiem obrad drogą elektroniczną i zapytał o uwagi.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: chciałbym prosić, abyśmy punkt związany z opiniowaniem
zmian budżetu ujęli w porządku jako 1a.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: ja bardzo chętnie przychyliłbym
się do propozycji pana radnego, gdyby pan skarbnik był w tej chwili obecny na posiedzeniu.
Ja proszę, abyśmy opiniowaniem projektu uchwały opisanego w druku nr 287/2016 zajęli się
w punkcie 2a.
Radny p. Bartosz Domaszewicz: ja mam propozycję, aby nie wprowadzać tego projektu
uchwały do porządku.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy to jest wniosek formalny?

Radny p. Bartosz Domaszewicz: tak. Uważam, że albo nie będzie pana skarbnika, albo nie
będzie quorum. I dlatego w związku z niewypełnieniem porządku obrad komisja musiałaby
przerwać swoje posiedzenie. Pragmatycznie rzecz biorąc proponuję tego nie wprowadzać.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: kto z państwa radnych jest za
przyjęciem propozycji pana radnego Domaszewicza, aby nie wprowadzać projektu uchwały
w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
– druk nr 287/2016 do dziennego porządku obrad?
Komisja w głosowaniu 4 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” oraz braku głosów
„wstrzymujących się” poparła wniosek radnego p. Bartosza Domaszewicza.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: przystąpił do realizacji dziennego
porządku obrad w pierwotnie zaproponowanym brzmieniu.
Ad. 1) Przyjęcie protokołu nr 24/IX/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poinformował, że państwo radni
otrzymali projekt protokołu drogą elektroniczną i zapytał o uwagi.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji
przyjęcie protokołu nr 24/IX/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Komisja w głosowaniu 6 głosami „za” – jednomyślnie – przyjęła protokół nr 24/IX/2016
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
Ad. 2) Informacja na temat efektów wdrożonej innowacji pedagogicznej „Bądźmy aktywni”
oraz osiągnięć sportowych uczniów XXI Liceum w Łodzi.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poprosił dyrektora szkoły
o wprowadzenie do tematu.
Dyrektor XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi p. Małgorzata Zaradzka – Cisek:
poprosiła nauczycielki i uczennice o wprowadzenie do tematu oraz o przedstawienie
prezentacji multimedialnej.
Temat zreferowały nauczycielki wychowania fizycznego: p. Iwona Gajdos i Agnieszka
Krzynowek oraz uczennice: Natalia Tarnowska i Rozalia Bartoszek.
Uczennice p. Natalia Tarnowska p. Rozalia Bartoszek: dokonały prezentacji
multimedialnej, w trakcie której powiedziała m.in.: w ogólnopolskim rankingu liceów
w Polsce zajmujemy 34. miejsce. Jest to bardzo wysoka pozycja, ponieważ mówimy
o kilkuset szkołach. W rankingu wojewódzkim zajmujemy 3. miejsce. Są to bardzo wysokie
wyniki sportowe i dlatego infrastruktura sportowa naszej szkoły powinna być również
wysokiej jakości podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych szkół, np. I Liceum
Ogólnokształcącym bądź Liceum Politechniki.
Uczennica p. Rozalia Bartoszek: aktualnie przygotowujemy się do finałów lub półfinałów
w różnych dyscyplinach sportowych. Przygotowujemy się na ile możemy, na ile pozwala nam
infrastruktura sportowa. Gdyby ona była lepsza to pozwoliłoby nam to na lepsze, solidniejsze
i regularniejsze przygotowania. Mamy wszechstronnych uczniów, którzy wykazują się dużym
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zaangażowaniem we wszystkich dziedzinach jak np. tenis, pływanie, konkurs wiedzy
o sporcie. Uczniowie reprezentują naszą szkołę np. w konkursach pływackich pomimo tego,
że w naszej szkole nie ma basenu.
Nauczyciela wychowania fizycznego p. Iwona Gajdos: nasza szkoła stoi nie tylko wiedzą,
ale i sportem mimo tego że trudno zachęcić chłopców do uprawiania piłki nożnej na takim
boisku jakie mamy. Mamy grupę piłki nożnej, ale niestety trenujemy poza naszym obiektem,
a mianowicie na Orlikach. Dzieci nie chcą trenować na naszym szkolnym obiekcie, bo boją
się o swoje bezpieczeństwo, swoje zdrowie, ulegają kontuzjom.
Uczennica p. Rozalia Bartoszek: w ciągu ostatnich trzech lat odnieśliśmy wiele sukcesów
sportowych. Najnowszym osiągnięciem jest: I miejsce w piłce siatkowej mieszanej
mistrzostwach Polski szkół ponadgimnazjalnych im. Bolesława Prusa, które odbyły się w tym
roku w Skierniewicach, II miejsce w piłce siatkowej chłopców mistrzostwach Łodzi szkół
ponadgimnazjalnych 2016, II miejsce w piłce koszykowej dziewcząt w mistrzostwach Łodzi
szkół ponadgimnazjalnych 2015, I miejsce w finale wojewódzkich biegów rozstawnych Vena
Sport w sztafecie 4x100 m, I miejsce w sztafecie 4X100 m dziewcząt ligii lekkoatletycznej
szkół ponadgimnazjalnych 2013 i wiele innych osiągnięć.
Nauczyciela wychowania fizycznego p. Iwona Gajdos: jakiekolwiek treningi biegowe
z uczniami odbywają się w okolicznych parkach. Niestety nie z każdą grupą udaje nam się
wyjść, ponieważ czasami jest tak, że jest tylko jedna godzina lekcyjna wychowania
fizycznego. Od kilku lat wspólnie z panią Agnieszką Krzywonek organizujemy konkurs
taneczny. Są to zawody w których uczestniczą uczniowie różnych typów szkół.
Uczennica p. Rozalia Bartoszek: zdarza się tak, że dojście do parku zajmuje nam więcej
czasu niż bieganie. Mamy więc mało biegania, a więcej spaceru do biegania.
Odbywają się u nas również turnieje sportowe organizowane dla innych uczniów. Są to
następujące kategorie sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy,
Święto Sportu Szkolnego.
Nauczyciela wychowania fizycznego p. Iwona Gajdos: te turnieje odbywają się w naszej
szkole, ponieważ szkołę reprezentuje garstka uczniów. Jednak dzieci, które chciałyby
rywalizować jest o wiele więcej. Dzieci nam nie odpuszczają i to się odbywa zawsze.
Czasami inne, dodatkowe drobniejsze zawody organizujemy, natomiast te zawody odbywają
się cyklicznie. Najbardziej sztandarową jest Prusejada. Jest to święto sportu szkolnego
organizowane 1 czerwca. Na początku organizowaliśmy to na zasadzie rozgrywek, ale od
kilku lat organizujemy ten dzień tak, aby wszyscy w naszej szkole byli zaktywizowani
sportowo, czy to na płaszczyźnie rekreacyjnej, czy też wyczynowej. To są imprezy masowe.
Jednak, aby móc to zrobić dla całej szkoły, co próbowałyśmy robić na różne sposoby,
wychodziło to w miarę, ale próbowałyśmy wyjść poza pole naszej szkoły. Wynajmowałyśmy
stadiony, organizowałyśmy sztafetę po Łodzi zakończoną w Arturówku, organizowałyśmy
spotkanie wraz z zajęciami ruchowymi Żyjmy zdrowo. Ostatnio bardzo ładnie sprawdzają
nam się gry miejskie. Generalnie organizowane jest to metodą projektów.
Dzięki naszej innowacji pedagogicznej poradziliśmy sobie ze zwolnieniami lekarskimi
z wychowania fizycznego wcześniej niż odgórnie wydano zarządzenie. W naszej szkole
zapoczątkowała ją pani Agnieszka Krzynowek nauczycielka wychowania fizycznego.
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Nauczycielka wychowania fizycznego p. Agnieszka Krzynowek: w 2014 r. została
w naszej szkole wdrożona innowacja „Bądźmy aktywni”. Jej celem było zmniejszenie tak
dużej ilości wciąż rosnących zwolnień lekarskich. Została utworzona grupa prozdrowotna do
której trafiały dzieci, które nie mogły uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego w
związku z posiadanymi dysfunkcjami. Za pośrednictwem dzieci prosiliśmy lekarza o
wypełnienie druków z ćwiczeniami, których dzieci nie mogą wykonywać. W grupach
prozdrowotnych mogliśmy prowadzić zajęcia, które nieco różniły się o zajęć przewidzianych
materiałem. Były realizowane tematy sportowe, ale głównie od strony organizacyjnej. Dzieci
pomagały organizować wydarzenia sportowe. Były również realizowane tematy z edukacji
zdrowotnej, z profilaktyki zdrowia. Były również ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne,
spacery. Myślę, że innowacja zakończyła się dużym sukcesem.
Nauczyciela wychowania fizycznego p. Iwona Gajdos: w związku z wprowadzoną
i zrealizowaną innowacją byłyśmy z panią dyrektor w Warszawie, w Sejmie RP, gdzie
dzieliłyśmy się spostrzeżeniami związanymi z problemem zwolnień lekarskich. Było to zanim
wprowadzono rozporządzenie.
Jeśli chodzi o nasze spostrzeżenia, to możemy powiedzieć, że kiedy była grupa prozdrowotna,
dzieci czuły się w niej bardzo dobrze. W grupie dzieci, które realizują program nauczania, te
dzieci się krępują. Dla nas ta grupa była dobrym rozwiązaniem. Widziałyśmy same plusy do
tego stopnia, że nawet jeszcze teraz te dziewiczymi, które w zeszłym roku działały w ramach
tej grupy, one dalej chcą pewne rzeczy robić, np. organizować szkolne konkursy. Dzieci są
przyzwyczajone do tego typu aktywności.
Nauczycielka wychowania fizycznego p. Agnieszka Krzynowek: uczniowie grupy
prozdrowotnej stworzyli projekt Marchewka. Miał on na celu promowanie prozdrowotnego
stylu życia poprzez świadomość zdrowego odżywania, organizację spotkań się z uczniami
innych typów szkół bądź dziećmi przedszkolnymi, których tematem było szczerzenie wiedzy
o higienicznym trybie życia.
Nauczyciela wychowania fizycznego p. Iwona Gajdos: nasi uczniowie jak widać osiągają
wiele sukcesów sportowych. Jednak nie mamy odpowiedniej bazy sportowej. Bardzo byśmy
chcieli móc korzystać z przestrzeni, którą mamy między budynkami obok naszej szkoły.
W związku z tym od samego początku od kiedy można wystartować w budżecie
obywatelskim nasza szkoła bierze w nim udział. Na początku stworzyliśmy bardzo duży
projekt. Niestety był on bardzo kosztowny. Nie uzyskał poparcia. Nigdy żaden z naszych
projektów nie uzyskał poparcia z uwagi na koszty. My jednak uważamy, że nie da się tej
przestrzeni zagospodarować inaczej. W związku z tym zaczęliśmy nasz projekt etapować,
dzielić go na mniejsze części. Podzieliśmy na 3 części, przy czym największą na której nam
najbardziej zależy w ogóle nie daliśmy do propozycji budżetu obywatelskiego, ponieważ nie
wiemy czy to ma jakikolwiek sens. Dlatego w tym roku wystąpiliśmy z projektem wiaty
rowerowej. Ale niestety nie udaje nam się. My nie wiemy co możemy jeszcze zrobić.
Dyrektor XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi p. Małgorzata Zaradzka – Cisek:
dlatego właśnie państwa radych zaprosiliśmy.
W dalszej kolejności nauczycielka wychowania fizycznego p. Iwona Gajdos przedstawiła
prezentację multimedialną aktualnego zaplecza sportowego szkoły. Jest to boiska, siłownia,
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mała aula, w której również odbywają się zajęcia wychowania fizycznego. Wewnątrz są:
wiata na rowery, patio, przestrzeń, którą szkoła chciałaby zagospodarować na boiska szkolne.
Uczennica p. Natalia Tarnowska: pani dyrektor na pewien czas musiała zamknąć boisko
z powodu drzew, które rosły wokoło. Drzewa zostały wycięte i to boisko jakoś można
użytkować. Nie wiemy, czy za chwilę znów nie będzie potrzeby jego zamknięcia. Generalnie
boisko nie jest bezpieczne w użytkowaniu, można się zabić, złamać nogę zetrzeć kolano.
Wokół boiska stoją samochody więc gra w piłkę jest ryzykowna ze względu na możliwość
wybicia szyby w aucie. W boisko wrasta krawężnik, a po deszczu na boisku stoi woda.
Pytania i dyskusja.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy wdrożony przez panie projekt
innowacyjny działa również w innych szkołach?
Nauczycielka wychowania fizycznego p. Agnieszka Krzynowek: nie, dlatego że aktualnie
obowiązujące rozporządzenie reguluje tę kwestię w sposób wyczerpujący.
Dyrektor XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi p. Małgorzata Zaradzka – Cisek: panie
nauczycielki przez skromność nie wspominają, że autorski program na każdym etapie
edukacji wdrożyły już znacznie wcześniej. W UMŁ organizowany był program
Stop zwolnieniom z w-f. Uczestniczyłyśmy w spotkaniu po którym zrodził się pomysł, które
obie panie stworzyły i wdrożyły w naszej szkole.
Po przeprowadzeniu tej innowacji, w pierwszym roku zainteresowała się naszym projektem
pani Niemczyk, która odwiedziła naszą szkołę, a następnie zaprosiła nas do Sejmu RP, gdzie
pomysł został zaprezentowany. Nasz pomysł się spodobał.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zwracając się do pana dyrektora
Marka Kondraciuka powiedział: 22 czerwca 2015 r. została napisana interpelacja przez pana
przewodniczącego Bliźniuka i panią radną Monikę Malinowską – Olszowy. Czy mamy
możliwości pomóc szkole?
Dyrektor Departament Spraw Społecznych, Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek
Kondraciuk: sadzę, że w tej kwestii bardziej kompetentny będzie pan dyrektor Marek Jurek,
bo jest to infrastruktura sportowa, ale jednak szkolna.
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Marek Jurek: jeśli chodzi o infrastrukturę, która wiąże się
z poprawą bazy sportowej w łódzkich szkołach, jesteśmy w tej chwili na etapie zbierania
informacji. Mamy opracowaną mapę wszystkich boisk, które zostały utworzone przy
szkołach, poczynając od Orlików poprzez boiska, które były finansowane z rad osiedla,
boiska, które były finansowane z budżetu obywatelskiego. Tych boisk jest prawie 70.
Sukcesywnie staramy się wdrożyć w szkołach. Przyjęliśmy zasadę, że raczej nie będziemy
tego finansować z budżetu, który ma do dyspozycji Wydział Edukacji, bo Teb budżet jest
stosunkowo mały – na inwestycje wynosi 5 milionów zł. Sytuacja jest nam znana i wiemy jak
wygada. Sukcesywnie próbujemy w każdej szkole bezę poszerzyć. Na ten moment jesteśmy
w trakcie spotkań związanych z budżetem. W planie nie mamy inwestycji związanych
z boiskami. Inne inwestycje związane z prowadzeniem infrastruktury szkolnej mają większy
priorytet. Powtórzę to co już kiedyś mówiłem na sesji, że plany remontowe obejmują około
83 miliony zł. W naszej dyspozycji pozostaje około 5 milionów zł.
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy konkretnie jeśli chodzi o to
liceum, w którym dziś gościmy, są szanse, aby w przyszłym roku takie boisko mogło
zaistnieć?
Dyrektor Wydziału Edukacji p. Marek Jurek: na ten moment takiej deklaracji złożyć nie
mogę.
Radny p. Mariusz Chruścik: dziękuję nauczycielom i uczniom za dokonaną prezentację
dzięki której dowiedzieliśmy się jak duża praca wkładana jest tu na co dzień. Chciałbym,
abyśmy jako komisja wystąpili do władz miasta z prośbą o zagwarantowanie w budżecie na
2017 r. funduszy na budowę właśnie tego boiska.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: rozumiem, że jest to wniosek
formalny, tak?
Radny p. Bartosz Domaszewicz: w tamtym roku w szkole na Julianowie rozmawialiśmy na
temat infrastruktury szkolnej. Wystąpiliśmy wtedy o dane porównawcze ile ucznia przypada
na obiekt treningowy. Nie możemy podejmować wybiórczych decyzji. Należałoby utworzyć
ranking w oparciu o który wdrożyć systemowe rozwiązania. Boję się, że inne szkoły wystąpią
z taką samą potrzebą, my zajmiemy stanowisko i boję się, że ono może nie być skuteczne.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: myślę, że podejmowane przez nas
działania nie wykluczają się wzajemnie. A do pana dyrektora rzeczywiście możemy się
zwrócić z prośbą o przygotowanie zestawień, które co roku mogą podlegać naszej ocenie.
Ja rozumiem, że pan radny złożył wniosek formalny o wystąpienie do władz z konkretną
prośbą.
Nauczyciela wychowania fizycznego p. Iwona Gajdos: jeśli chodzi o nasze przestrzenie to
są one bardzo małe, a grupy mieliśmy liczne. Był to dla nas tak duży problem, że w tym roku
wprowadziliśmy koedukacyjne grupy. Dzięki temu mamy grupy mniejsze, a praca jest
bardziej efektowna.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: przegłosujmy wniosek pana
radnego Marcina Chruścika. Kto z państwa radnych jest za upoważnieniem mnie do
stworzenia i wystosowania takiego apelu do prezydenta miasta?
W wyniku głosowanie 6 głosami „za” poparto propozycję.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: dla szkoły nie ma znaczenia
z jakiego źródła otrzymuje pieniądze. Jeśli np. rada osiedla zdecyduje się sfinansować jakieś
zadanie związane z edukacją, to budżet osiedla o tę kwotę będzie zmniejszony. W projekcie
na przyszły rok planuje się zmniejszenie środków na edukację o kilkadziesiąt milionów
złotych. Projekt budżetu nie jest w dyspozycji Rady, ale on do Rady trafi i chciałbym, aby
świadomość tego była również i dziś na posiedzeniu.
Chciałbym też dopytać o kilka kwestii, mianowicie: kiedy były przyjmowane
i rekomendowane szkoły do budowy Orlika, czy wasza placówka była brana pod uwagę?
Dyrektor XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi p. Małgorzata Zaradzka – Cisek: nie
spełniamy wymogów przestrzennych.
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Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: jak patrzę na ten teren, który
tutaj jest, to czy przy fragmencie eliminacji wydłużenia patio spełnialibyście te wymogi.
To jest moje zdanie; a specjalnie oglądałem ten teren z okien, z góry.
Taką samą argumentację słyszałem na Żeromskiego 115, że tam nie są spełnione wymogi,
aby powstał Orlik, a tam można wybudować boisko piłkarskie, to też przeszłość
i okoliczności, które kiedyś były brane pod uwagę.
Czy całość terenu, którym dysponuje szkoła ma uregulowany stan prawny? Nie spełnialiście
formalnie wymogów, aby być objętymi Orlikiem 2012. Ta wizualizacja, która została
poczyniona i zaprezentowana, tam nie było żadnego zwymiarowania. Czy są wymiary
przewidziane dla piłki ręcznej, koszykówki?
Nauczyciela wychowania fizycznego p. Iwona Gajdos: tak. Tam mieści się boisko do piłki
ręcznej i dwa boiska do piłki koszykowej.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: czyli, krótko mówiąc,
wymiary na Orlik się sprawdzają jeżeli możemy na ten temat mówić.
Nauczyciela wychowania fizycznego p. Iwona Gajdos: nie wiadomo natomiast,
czy spełniamy wymogi dotyczące zasad bezpieczeństwa.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: są różne metody dotyczące
zasad spełniania wymogów bezpieczeństwa.
Jeśli ten projekt spełnia wszystkie wymogi natury wymiarowej, to znaczy że może być brany
pod uwagę jako miejsce rozrywek w grach zespołowych. Zatem, w moim przekonaniu nie ma
żadnych, poza finansowymi, przeciwwskazań, żeby tego typu obiekt w centrum Łodzi został
zrealizowany w XXI liceum.
Żeby zilustrować to innym przykładem, już finalizującym się powoli, to niedaleko, bo na
Andrzeja Struga, pod 26 w SP nr 160, też w centrum Łodzi powstaje szkolne boisko, które ma
znacznie mniejszą powierzchnię, ma znacznie trudniejszą konfigurację terenu, bo pod spodem
jest bunkier przeciwlotniczy i można, krótko mówiąc, to zrobić.
Tylko i wyłącznie będzie zależało od tego na ile środki przewidziane w budżecie na rok 2017
mogą to zadanie uwzględnić. Jeśli dysponujecie projektem profesjonalnie przygotowanym, to
nawet prace związane z przygotowaniem projektu nie muszą być sfinansowane. Jeśli nie
dysponujecie, to w pierwszej kolejności taki projekt trzeba będzie uwzględnić, aby było
wiadomo, czego szkoła może oczekiwać.
W związku z tym, ja bym z waszej determinacji, dzisiaj tak bardzo okazanej, a skrywanej
w murach tej szkoły przez wiele lat, bo ja pamiętam jeszcze panią dyrektor Malinowską, która
miała w wielką troskę o zaplecze sportowe zwłaszcza, kiedy na początku przełomu wchodziły
w grę dodatkowe godzony z wychowania fizycznego. I wtedy nie można było wprowadzić do
kilku szkół, m.in. do XXI liceum dodatkowych zajęć, bo nie było ich po prostu gdzie
realizować. Ja bym zachęcał was, abyście w determinacji nie poprzestawały i naszego
dzisiejszego spotkania nie traktowały jako efekt waszych możliwości. Uważam, że z Radą
Osiedla Stare Polesie trzeba nadal prowadzić rozmowy na temat ich partycypowania
w zadaniu. Ponieważ nawet jeśli się zdarzy tak, że źródło finansowania znajdziemy gdzie
indziej, to warto by było, aby rada osiedla zaakcentowała tutaj swoją obecność poprzez
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dodatkową infrastrukturę, np. w patio zamiast samochodów, może być np. zewnętrzna
siłownia.
Nauczyciela wychowania fizycznego p. Iwona Gajdos: taki właśnie mamy plan.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: to bardzo się cieszą. Chcę,
abyście dzisiejszego spotkania nie traktowały jako finał waszych możliwości. Myślę, że
i również w Młodzieżowej Radzie Miejskiej nowej kadencji znajdziemy wsparcie.
Dyrektor XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi p. Małgorzata Zaradzka – Cisek: my
współpracujemy z radą osiedla. Już trzykrotnie zabiegałam o środki na realizację różnych
zadań: brama wjazdowa, ogrodzenie. Rada osiedla chętnie przydziela nam te środki. Staramy
się bardzo, ale to wszystko są zbyt małe kwoty. W tej chwili mówimy o dużej inwestycji.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: proszę nam przybliżyć kwestie
finansową właśnie.
Dyrektor XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi p. Małgorzata Zaradzka – Cisek: do
pierwszej edycji budżetu obywatelskiego składaliśmy projekt z kwotą prawie 200 tys. zł za
patio i za boisko. Kwota opiewała koszt projektu przedstawionej przez nas koncepcji.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: proszę, aby pan dyrektor Marek
Kondraciuk powiedział nam, co stało się z pieniędzmi, które były przekazane na turniej
siatkówki? Tam było ponad 2 miliony zł, tak?
Dyrektor Departament Spraw Społecznych, Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek
Kondraciuk: w tegorocznym budżecie zostaną wykorzystane środki w kwocie 2 miliony
250 tys. zł, a w przyszłorocznym 5 milionów zł, z racji tego, że Polski Związek Piłki
Siatkowej wycofał się ze współpracy z nami jeśli chodzi o organizację Mistrzostw Europy
Siatkarzy 2017.
Te mistrzostwa decyzją zarządu PZPS odbędą się w Krakowie. W związku z tym ta kwota
pozostaje niewykorzystana. Ja wystąpiłem do pana skarbnika o to, aby z kwoty 2 miliony
250 tys. zł przyznano chociażby cząstkę na sport. A chodziło mi o przyznanie kwoty 100 tys.
zł do funduszu stypendiów i 100 tys. zł do funduszu nagród. Niestety pan skarbnik podjął
decyzję dla nas negatywną, zgodnie z którą te pieniądze trafią do innych wydziałów.
Przypomnę w kilku słowach, że ponad rokiem stworzyliśmy bardzo dobry system nagród
i stypendiów. Jeśli chodzi o nagrody to zadziałał znakomicie, bo jak już kiedyś mówiłem na
posiedzeniu Komisji Sportu i Rekreacji – nasze nagrody są w stosunku do innych
samorządów naprawdę imponujące. Nagrodziliśmy 91 sportowców, najwyższa nagroda,
za największe sukcesy wynosiły w Łodzi 20 tys. zł. podczas, kiedy w Warszawie była
to kwota 15 tys. zł. Natomiast tak dobrze nie zadziała system stypendiów z racji ograniczeń
budżetowych. Wygląda to po prostu tak, że im więcej mamy sukcesów, tym niższe
są stypendia, ponieważ budżet jest określony z góry, a my nie wiemy ile będzie
beneficjentów. Im będzie ich więcej, tym niższe będą kwoty stypendiów. Minimum chcemy,
aby była to kwota chociaż 100 zł miesięcznie. Uważamy, ze stypendium jest istotną
motywacją do uprawiania sportu. Taka była idea. Ale ta idea niestety legnie w gruzach jeśli
budżet będzie taki jaki jest w tej chwili. Dlatego poprosiliśmy pana skarbnika, aby dołożył
nam 100 tys zł do stypendiów i do nagród. I wtedy udałoby nam się również stworzyć system
stypendiów równie skuteczny i dobry jak system nagród. To niestety nie spotkało się
z akceptacją pana skarbnika. Bardzo żałuje, ze go tutaj dzisiaj nie ma.
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Jeszcze jeden argument, który jest istotny za tym, aby podjąć temat stypendiów jest fakt, że
w tym roku po raz pierwszy – jak ja sięgam pamięcią, a jeśli chodzi o łódzki sport to sięgam
pamięciom co najmniej 50 lat wstecz – Łódź miała 11 medali w grach zespołowych
w kategoriach młodzieżowych. To się nie zdarzyło nigdy. To więc również powoduje, że
beneficjentów będziemy mieli więcej, a budżet tymczasem pozostaje stały, na poziomie
określonym 30 grudnia 2015 r.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: a czy mamy wiedzę gdzie te
pieniądze zostały przekierowane?
Kierownik w Wydziale Sportu p. Marzena Hensel: jest projekt z 10 października br.,
w którym rozdysponowano już 560 tys. zł. Projekt jest skierowany pod obrady najbliższej
sesji. 150 tys. zł będzie na in vitro, 400 tys. zł na zasiłki i pomoc w naturze dla MOPS
i 10 tys. zł na inwestycje i zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: pan dyrektor nam powiedział
o kwocie 2 miliony 200 tys. zł.
Dyrektor Departament Spraw Społecznych, Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek
Kondraciuk: 2 miliony 250 tys. z tego budżetu i 5 milionów zł z przyszłego.
Kierownik w Wydziale Budżetu p. Marzena Hensel: tak, o tym wiemy. Nie wiemy jak
autopoprawka.
Dyrektor Departament Spraw Społecznych, Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek
Kondraciuk: ja nie kwestionuję potrzeby innych wydatków. Ja chciałem zwrócić uwagę na
pewną logikę komunikacyjną. Jeśli te pieniądze pochodzą z szeroko pojętego budżetu sportu
i były przeznaczone przez Radę Miejską na zadania sportowe, to byłoby chyba uzasadnione
i logiczne, aby przynajmniej część tej kwoty wróciła również do sportu, a więc była
przeznaczona na zadnia sportowe.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: tak. Będziemy rozmawiać
z panem skarbnikiem, zobaczymy co z tego wyniknie.
Dyrektor Departament Spraw Społecznych, Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek
Kondraciuk: aby chociaż część tych pieniędzy była przeznaczona na zadania sportowe.
Innych głosów w dyskusji w tej sprawie nie było.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: ponieważ jest quorum więc
jeszcze raz pozwolę sobie poprosić państwa o zmianę w porządku obrad i wprowadzenie
projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok
– druk nr 287/2016. Kto z państwa jest za?
Komisja w głosowaniu 6 głosami „za” – jednomyślnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do
dziennego punktu obrad projektu uchwały opisanego w druku nr 287/2016.
Ad. 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 287/2016.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zwrócił się do przedstawiciela
Wydziału Finansowego o zreferowanie projektu uchwały.
Kierownik w Wydziale Budżetu p. Marzena Hensel: zreferowała projekt uchwały opisany
w druk nr 287/2016 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Dyskusja.
Głosów w dyskusji nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie komisji
pozytywne zaopiniowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 287/2016.
Komisja w głosowaniu 2 głosami „za”, przy „braku” głosów przeciw oraz 4 głosach
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2016 rok – druk nr 287/2016.
Ad. 4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej p. Mikołaj Jasiński poinformował, że
Młodzieżowa Rada Miejska podjęła uchwałę w dotyczącą docenienia wkładu XXI Liceum
Ogólnokształcącego w rozwój miasta, w rozwój młodzieży w związku z obchodami 70 lecia
szkoły. Uchwałę przedstawiałem na sesji MRM, która byłą pod wielkim wrażeniem. Uchwała
została podjęta bez dyskusji. Usłyszałem wiele słów podziwu i zazdrości na temat naszej jakie
tutaj panują możliwości i w jak wielu dziedzinach, nie tylko sportu, możemy się rozwijać.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: my na pewno będziemy starali się
wspierać państwa w działaniach, ale trzeba mieć też na uwadze niestety ograniczenia
finansowe.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: szkoła niedawno obchodziła
jubileusz 70 lecia. Imponujące są nie tylko osiągnięcia ostatnich lat związane
zaprezentowanym dziś projektem, ale imponujące są osiągnięcia poprzedników pani dyrektor;
wspomnę pana dyrektora Bąka, czy wspomnianą już wcześniej panią dyrektor Malinowską.
Ze względu na dorobek tej szkoły warto byłoby zadbać o to, by po 70 latach istnienia na
jesień życia szkoły, aby była ona pogodna i aby była zachęta dla kolejnych roczników, by nie
tylko kierowali się ofertą edukacyjną, ale i również by stworzyć warunki do rozwoju
fizycznego. Dlatego chciałem poprosił pana przewodniczącego, aby stanowisko naszej
komisji zostało jak najszybciej pani prezydent przedstawione, bo myślę że w pracach nad
projektem budżetu wrócimy do tego pomysłu i zadbamy wspólnymi siłami, aby znalazły się
środki na to by zaplecze sportowe w XXI liceum było godne XXI wieku na nie lat
dwudziestych wieku minionego.
Rady p. Marcin Zalewski: ja żałuję, że tą sprawą zajmujemy się dopiero dziś jeśli MRM
zajmowała się tym dużo wcześniej. Żałuję, że uchwała MRM nie trafiła do Komisji Sportu
i Rekreacji, bo możliwe że o tym temacie mówilibyśmy kilka miesięcy temu. Moglibyśmy
szybciej zareagować. Myślę, że warto byłoby porozmawiać z panem przewodniczącym Rady
Miejskiej w Łodzi, aby tego typu uchwały były przekazywane do wiadomości komisji.
Dyrektor Departament Spraw Społecznych, Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek
Kondraciuk w związku z wprowadzeniem w szkole projektu Stop zwolnieniom z wf
pogratulował paniom nauczycielkom pomysłu i jego bardzo skutecznej realizacji. Ten
program zainspirował władze wydziału do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań jak
chociażby stworzenie programu Mój przyjaciel wf. Jesteśmy w przededniu jego
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podsumowania. Ideą było ograniczenie zwolnień z wf. Wielką rolę w realizacji tego projektu
odgrywa czynnik ludzki, to jest wszystkim dyrekcja i nauczyciele.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: bardzo proszę pana dyrektora
o informację jak program będzie podsumowany. Wprowadzimy ten temat do dziennego
porządku obrad.
Rady p. Marcin Zalewski: tego typu obiekty objęte są projektem rewitalizacji. Czy ten także
jest w program wpisany?
W toku dyskusji ustalono, że w zakresie zadań Wydziału Sportu wpisano oddzielną pozycję dla
klubów oraz pozycję dotyczącą remontów skomunalizowanej bazy sportowej w strefie
rewitalizacji.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: przyjęliśmy wariant A.
Wariant zgłoszony przez radnego pana Marcina Zalewskiego można traktować jako wariant B
jeśli nie C. Proces rewitalizacji jest odległy w czasie. Ja wolałbym pójść na boisko na XXI
liceum wcześniej niż obecni tutaj uczniowie doczekają się własnych dzieci, bo w takim czasie
przewidziany jest cały proces rewitalizacji, rozłożony na lata. Na pewno w moim przekonaniu
jak znam materiał, który przyjmowaliśmy na poprzednim posiedzeniu Rady Miejskiej, to nie
jest priorytet dla procesu rewitalizacji NCŁ, cztery kwartały wokół Piotrkowskiej – w
pierwszym okresie to będzie brane pod uwagę. W związku z tym trzymajmy się wariantu A.
Rady p. Marcin Zalewski: w czterech kwartałach są zawarte punkty szkolne i moglibyśmy
zyskać środki zewnętrzne na wykonanie tych boisk, bo te pierwsze cztery kwartały muszą być
wykonanie do 2022 r.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: to jest m.in. ul. Jaracza,
ul. Rewolucji. Zadbajmy więc o to, cośmy dziś ustalili. To będziemy mogli wziąć pod uwagę
wtedy, gdy w ogóle będziemy mówili o bazie sportowej w szkołach w śródmieściu
w kontekście rewitalizacji.
Rady p. Marcin Zalewski: nie do końca się z panem zgodzę, ponieważ jeśli nie będzie to
zapisane w programie, to nie będzie można starać się o środki zewnętrzne na ten cel
w szerszej perspektywie.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: to trzeba sprawdzić, czy
w programie jest ujęte XXI LO.
Rady p. Marcin Zalewski: nie ma. Ale inne placówki trzeba sprawdzić.
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
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