DPr-BRM-II.0012.8.15.5.2017
Protokół nr 33/IV/2017
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,
które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2017 r.
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.
III. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 86/2017.
2. 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.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz przystąpił do realizacji dziennego
porządku obrad.
Ad. 1) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie
miasta Łodzi na 2017 rok – druk nr 86/2017.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do bieżącego
punktu porządku obrad poprosił pana Skarbnika.
Skarbnik Miasta Łodzi p. Krzysztof Mączkowski zreferował projekt uchwały opisany
w druku nr 86/2017 załączony do niniejszego protokołu. Załącznik nr 4.
Pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Dyskusja.
Głosów w dyskusji nie zgłoszono.

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie pozytywne
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta
Łodzi na 2017 rok – druk nr 86/2017.
Komisja w głosowaniu 7 głosami za – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok – druk
nr 86/2017.
Ad. 2) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poinformował o pismach, które
wpłynęły do komisji. Są to niżej wymienione pisma:
Łódzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego skierowane do MOSiR i do
wiadomości Komisji Sportu i Rekreacji. Chodzi o dzierżawę na terenie Stawów Stefańskiego.
Już tą sprawą się zająłem Wczoraj odbyło się spotkanie ŁWOPR u pana dyrektora Eryka
Rawickiego. Jesteśmy w sprawie domówienia pewnych szczegółów. Konkurs na dzierżawę
tych terenów odbędzie się bodajże 11.
Dyrektor MOSiR p. Eryk Rawicki: tak panie przewodniczący, 11. W kontekście
wczorajszego spotkania my jeszcze rozpatrujemy inne warianty udostępnienia tego obszaru.
Na razie zawiadomienie o konkursie wisi na naszym BIP, ale zupełnie możliwe, że pójdziemy
w innym kierunku sugerowanym przez m.in. Pogotowie.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: z tego co pamiętam WOPR
zrezygnowało z możliwości ubiegania się o administrowanie obiektami pływającymi w
Arturówku. Czy rozważacie również kompleksowe potraktowanie ŁWOPR jako tego
podmiotu, który mógłby nie tylko na Stawach Stefańskiego funkcjonować, ale również o
powierzyć inne przedsięwzięcia?
Dyrektor MOSiR p. Eryk Rawicki: inne przedsięwzięcia możemy powierzyć tylko wtedy
jeśli ŁWOPR wygra jakikolwiek przetarg, bo na razie wszystkie przetargi Pogotowie
przegrywało, a znając przez ostatnich kilka lat postawę zarządu, szczególnie łódzkiego
WOPR-u, mamy wielki z nimi problem, ponieważ nie są dla nas wiarygodnym partnerem.
Radny p. Marcin Chruścik: czy na tych stawach nie będzie jednostki WOPR-u?
Dyrektor MOSiR p. Eryk Rawicki: mówimy o Arturówku?
Radny p. Marcin Chruścik: tak.
Dyrektor MOSiR p. Eryk Rawicki: w czasie wakacji oczywiście będą ratownicy tylko
przetarg na ochronę ratowniczą wszystkich obiektów MOSiR-u wygrała zupełnie inna firma,
tj. fundacja z Wrocławia, która w zeszłym roku również pracowała na obiektach MOSiR-u.
Dyrektor MOSiR p. Eryk Rawicki: w tym roku, podobnie jak w ubiegłym wszystkie
obiekty wodne, łącznie ze Stawami Stefańskiego, bo w tym roku również Stawy Stefańskiego
ruszają z kąpieliskiem będą zabezpieczone i będą chronione. Będzie więc bezpiecznie.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz kolejne pismo otrzymaliśmy
z Łódzkiej Rady Sportu, w którym przewodniczący prosi nas, abyśmy powiadamiali ŁRS
o posiedzeniach naszej komisji. Oczywiście zrobimy ukłon i będziemy powiadamiać.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: panie przewodniczący,
pragnę zwrócić uwagę, że gościliśmy ŁRS, wyszliśmy z inicjatywą współpracy, czekaliśmy

na informację kiedy Rada zechce się zebrać i omówić zasady współpracy z Komisją, ale
widać, że wolą mieć tylko i wyłącznie swoich przedstawicieli w innych gremiach, a wokół
tematów podejmowanych we własnym gronie – pozostawać we słanym sosie.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zgadzam się z panem
przewodniczącym w pełniej rozciągłości.
Kolejne pismo jest z MOSiR. Dotyczy ono ostatniej Komisji na której omawialiśmy konflikt
jaki zaistniał na tle płacowym pomiędzy miastem a pracownikami MOSiR. Ja się
zobowiązałem, że w jak najszybszym terminie postaram się sprawą zająć. Tutaj jest pismo, w
którym MOSir informuje nas o wysokości średnich wynagrodzeń w poszczególnych grupach.
Jutro planowane jest spotkanie w MOSiR o godz. 13:00 z zainteresowanymi stronami.
Będziemy kontynuować rozmowy.
Następne pismo kierowane jest do Komisji Sportu i Rekreacji oraz Komisji Kultury z prośbą
o zorganizowania wspólnego posiedzenia komisji w aktualnej siedzibie Muzeum Sportu.
Pismo jest od pana Mieczysława Nowickiego – prezesa Regionalnej Rady Olimpijskiej w
Łodzi. Ponieważ miałoby to być wspólne posiedzenie wyjazdowe więc będę rozmawiał z
panem Grzegorzem Matuszakiem w sprawie wyznaczenia terminu.
Wpłynęła do nas również odpowiedź na stanowisko, które nasza komisja zajęła podczas
posiedzenia wyjazdowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Czajkowskiego.
Pan przewodniczący odczytał treść pisma.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: chciałbym zaproponować temat,
którym możemy się zająć jako Komisja Sportu, mianowicie spróbujmy uregulować sprawę
rugby w naszym mieście. Jest to sport piękny, ale niszowy. Mamy dwie drużyny w
ekstraklasie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ten sport jest tak mało popularny w naszym
kraju, że jednej drużynie podarowali miejsce w ekstraklasie. Z wypowiedzi trenerów
Widzewa i ŁKS-u wynika, że gra na tych obiektach robi więcej złego niż dobrego, ponieważ
one się absolutnie nie zapełniają nawet w połowie publicznością, a murawa widać co się z nią
dzieje – szczególnie w przypadku stadionu przy aleja Unii, bo tam grają dłużej. Mają swój
historyczny obiekt na Górniczej tylko że z różnych powodów nie jest on teraz
wykorzystywany tak jak mógłby być. Ja staram się chyba od 2 lat naciskać na Urząd, aby
sprawy własnościowe niektórych działek przy ul. górniczej zostały uregulowane, ale jakoś nie
widzę takiego zapału jak przy innych działkach, przy których ich stan własności musiał zostać
uregulowany. Czy moglibyśmy jako Komisja Sportu zacząć ten temat drążyć. To jest sport,
który oczywiście powinien mieć swoje miejsce. I oczywiście to miejsce jest. Ono jest
historycznie na Górniczej. Wielu ludzi, którzy przychodzili na Górniczą – nie przychodzą, bo
to nie jest naturalne miejsce do gry w rugby. Czy jako Komisja Sportu moglibyśmy zająć się
tym tematem? Tam, na Górniczej oprócz boiska do gry w rugby jest też boisko na którym oni
wiele lat trenowali, później dochodziło do różnych konfliktów. Była spółka, stowarzyszenie,
które udzielało grup młodzieżowych spółce, teraz jak w ekstraklasie gra stowarzyszenie
młodzieżowe, to spółka nie ma grup młodzieżowych. Chyba zaczyna dziać się coś złego, a
my na siłę, przynajmniej niektórzy politycy i dziennikarze próbują zrobić z tego niszowego,
ale bardzo fajnego sportu główną dyscyplinę naszego miasta.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: a ma pan wiedzę, kto w tej chwili
administruje?

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant: stowarzyszenie.
Wobec braku innych zgłoszeń w tym punkcie przewodniczący komisji radny p. Jarosław
Tumiłowicz zakończył posiedzenie.
Komisja przyjęła protokół:

Jarosław Tumiłowicz
przewodniczący Komisji
Protokół sporządziła:

Monika Olejniczak
sekretarz Komisji

