
Protokół nr 3/XII/2014 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,  
które odbyło się w dniu 29 grudnia 2014 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 przewodniczyli:  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz.  

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031 
- druk nr 290/2014 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które 
w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 291/2014. 

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. Zapytał o uwagi do dziennego porządku obrad.  

Uwag nie zgłoszono.  

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

Komisja w głosowaniu 8 głosami „za” – jednomyślnie przyj ęła dzienny porządek obrad 
w brzmieniu: 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031 
- druk nr 290/2014.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które 
w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 291/2014. 

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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Ad. 1) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031 
- druk nr 290/2014 

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 290/2014 w zakresie 
merytorycznych zainteresowań komisji.  

Pytania.  

Radny p. Marcin Zalewski: czym spowodowane jest przesunięcie środków na kolejny rok? 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: umowa przewiduje koniec 
realizacji budowy trybuny z boiskiem na lipiec 2015 r. Natomiast pozostałe pieniądze są 
przesunięte, ponieważ mamy jeszcze do wykonania rozbiórkę starego stadionu 
i zagospodarowanie terenu po stadionie.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji  nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031 
- druk nr 290/2014 

Komisja w głosowaniu 9 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014-2031 
- druk nr 290/2014 

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które 
w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 291/2014. 

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 291/2014 w zakresie 
merytorycznych zainteresowań komisji.  

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki uzupełnił informację. Dwa zadania dotyczące 
dokumentacji projektowej to zadania, których wykonanie finansowe jest konieczne do 
przeniesienia na przyszły rok ze względu na procedury, które się wiążą z dokumentacją. 
Natomiast dwa zadania dotyczące Stawów Jana, to są zadnia, których rozliczenie nastąpi 
później ze względu na nierzetelność wykonawców. Tutaj pojawiają się m.in. problemy 
z odbiorem, konieczność naliczenia kar umownych itd. Komisja nie odebrała prac 
zgłoszonych do odbioru i w związku z tym sytuacja będzie się przeciągać.  

Pytania.  
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: kto jest wykonawcą.  

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: jest to firma wybrana w postępowaniu 
przetargowym, Pan Kijek i Firma Millers (dostarczająca wyposażenie).  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jak są naliczane kary umowne? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: zgodnie z prawem zamówień publicznych. 
0,03 za każdy dzień opóźnienia.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy wcześniej 
współpracowaliśmy z tą firmą? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: to bardzo duży dostawca mebli zewnętrznych, 
elementów siłowni itd. Z tą firmą współpracujemy często. Często wygrywa przetargi, ma 
bardzo dobre referencje. Spór polega na tym, że nie dostarczyli elementów wyposażenia, 
które wiążą się ze strefą wypoczynku, ławek i parasoli.  

Radny p. Radosław Marzec: czego dotyczy spór z wykonawcą? Czy tylko kwestii 
związanych z niewykonaniem odpowiednich elementów? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: tak, tylko te kwestie.  

Głosów w dyskusji  nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji 
pozytywne zaopiniowanie projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które 
w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 291/2014. 

Komisja w głosowaniu 9 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydatków 
budżetu miasta Łodzi, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego - 
druk nr 291/2014. 

Ad. 3) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz powiedział, że wpłynęło pismo 
z RTS Widzew Łódź S.A. w sprawie „nierozwiązanej dotąd kwestii obiektów treningowych 
na szkolenie dla dzieci i młodzieży realizowane przez RTS Widzew Łódź S.A.”. Pan 
przewodniczący odczytał treść pisma.  

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: mamy podwójny problem, ponieważ MOSiR 
nie dysponuje taką ilością boisk, aby zaspokoić wszystkie potrzeby. W trybie alarmowym 
jesteśmy w stanie pozmieniać harmonogramy klubów, które trenują na naszych boiskach. 
Dogadaliśmy się z klubem, który od nas użycza boisko przy ul. Potokowej. W takim trybie 
doraźnym na najbliższe pół roku mamy rozwiązanie. Jesteśmy w stanie zapewnić miejsce do 
trenowania, ale tak naprawdę jest to miejsce do trenowania dla jednej, może dla dwóch 
drużyn. Ja rozumiem, że Widzew, który jako klub ma szersze aspiracje i poważniejsze 
ambicje myśli przede wszystkim o szkoleniu dzieci i młodzieży i są to wymagania, którym 
MOSiR nie sprosta w oparciu o swoje obiekty, bo chodzi o przynajmniej dwa lub trzy boiska, 
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w tym przynajmniej jedno ze sztuczną murawą. I takiego obiektu nie mamy i w tym 
momencie nie bardzo możemy na prośby Widzewa odpowiedzieć pozytywnie jeśli chodzi 
o szkolenie dzieci i młodzieży. Dla pierwszej drużyny boisko do treningów wygospodarujemy 
jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży to poważny problem i zgadzam się z konkluzją, 
że wschodnia część Łodzi wymaga takiego obiektu i że trzeba o tym pomyśleć 
perspektywicznie. Najbardziej korzystne wydaje się zmodernizowanie obiektów w Parku 
3 Maja, czyli tzw. Łodzianka, ale tam znowu chętnych jest bardzo wielu i będzie to obiekt, 
który będzie się cieszył olbrzymim powodzeniem, a tego zapotrzebowania jest na pewno na 
więcej niż na jeden tego typu obiekt.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy jest to sprawa tylko 
znalezienia terenów, czy również finansów? Rozumiem, że Państwo wcześniej prowadziliście 
korespondencję na ten temat.  

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: tak, prowadzimy korespondencję w tej sprawie. 
Szukaliśmy terenu, robiliśmy rozeznanie w zakresie możliwości miasta. To się sprowadza do 
inwestycji, bo nie ma obiektu, który można byłoby przystosować. Nie mamy boisk. Trzeba 
rozpocząć inwestycję od zera, od znalezienia terenu. Taką inwestycję trzeba zaplanować w 
dłuższej perspektywie niż jeden rok budżetowy. To są sprawy do rozważenia. Państwa rola w 
tej sprawie jest również bardzo istotna, bo chodzi o perspektywy rozwoju łódzkiego sportu i 
bazy sportowej.  

Radny p. Rafał Reszpondek: jaki jest status prawny obiektu przy ul. Potokowej? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: to jest obiekt użyczony na rzecz Klubu 
Wiktoria.  

Radny p. Marcin Zalewski zapytał o możliwość skorzystania z boisk, które będą tworzone 
z środków budżetu obywatelskiego lub boiska przy ul. Czajkowskiego.  

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: treningi w klubie wymagają zapewnienia kilku 
boisk w bardzo niewielkiej odległości, ponieważ trenerzy chcą wykorzystywać boiska 
wymiennie. Najbardziej sensownym rozwiązaniem jest kompleks dwóch, trzech boisk 
z różnymi typami nawierzchni. Oczywiście Widzew prowadzi szkolenia i radzi sobie doraźnie 
na kilku boiskach. Przy okazji dużej inwestycji próbują rozwiązać problem, który dotyka ich 
od dłuższego czasu, bo nie mają bazy szkoleniowej, a szkolenia przecież prowadzą. 
Niewątpliwie jest potrzeba takiego obiektu do szkolenia dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi 
o Łodziankę, to wykorzystanie tego boiska jest ponadnormatywne ze względu na duże 
obciążenie murawy.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant : czy była prowadzona analiza 
w zakresie możliwości przebudowy Łodzianki? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: tak, mamy przeprowadzoną analizę, z której 
wynika, że jesteśmy w stanie umiejscowić tam dwa pełnowymiarowe boiska. Zamiast jednego 
dużego.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant : wiadomo, ile to może kosztować? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: szacujemy, że jest to koszt ok. 4 mln zł. To 
przebudowa boiska, oświetlenie boisk, wykonanie zaplecza szatniowego.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. zapytał: ile kosztowały boiska na ul. Minerskiej? 
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Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: w tym roku ok. 1 mln 300 tys. zł wydaliśmy na 
boisko przy ul. Minerskiej. Jest to boisko ze sztuczną murawą.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant : skąd różnica w kosztach? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: 1 mln 300 tys. zł to boisko bez oświetlenia. 
Oświetlenie na Minerskiej kosztowało dodatkowo 280 tys. zł. 1 mln 600 tys. to jest sztuczne 
boisko, ok. 400 tys. zł boisko naturalne, 400 m budynek szatniowy i uporządkowanie terenu 
i lekka konstrukcja trybuny.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant : gdyby Pan miał te pieniądze 
byłaby możliwość zrobienia tego w ciągu jednego roku? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: oprócz budynku, bo procedury związane ze 
wzniesieniem budynku szatniowego trwałyby najdłużej. Same boiska jesteśmy w stanie 
wybudować w ciągu roku.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant : całą procedurę należałoby rozbić 
na dwa lata? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: jeśli chodzi o budynek szatniowy. Jeśli chodzi 
o same boiska, to albo na dwa lata, albo na dwa etapy.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant : mamy analizę, z której wynika, 
że jesteśmy w stanie zmieścić tam dwa pełnowymiarowe boiska plus plac do gry. Można to 
podzielić na dwa lata, z czego przynajmniej należałoby wydać kwotę 3 mln zł w ciągu 
pierwszego roku.  

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: może nawet 2 mln 500 tys. zł, bo to jest tak, że 
boisko trawiaste z oświetleniem plus boisko sztuczne to właśnie kwota ok. 2 mln 500 tys. zł.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant : czy jest projekt inwestycji? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: posiadamy koncepcję. Zrobienie projektu bez 
zabezpieczenia środków jest bez sensu, bo projekt jest ważny trzy lata.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant : jaki to jest rząd wielkości? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: między 5 tys. zł a 20 tys. zł.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz zapytał dyrektora Biura ds. Inwestycji: czy zostały środki 
po zamówieniu uzupełniającym? 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: rozumiem, że chodzi o Widzew? 
Tam mamy ok. 16 mln zł.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant : 16 mln zł po odjęciu dachu, tak? 

P.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: tak, po odjęciu dachu. Teraz 
czekam na wycenę dwóch elewacji.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zgadzam się z tym, co powiedział 
Pan przewodniczący Markwant, że należy znaleźć pieniądze na projekt. Trochę mnie dziwi, 
że cały problem zostaje tak późno podniesiony.  

Radny p. Bartosz Domaszewicz: było wiadomo już wcześniej, że na Widzewie jest tego 
typu problem.  
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Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: będziemy się starać wystąpić do 
Pani prezydent o zabezpieczenie środków na projekt.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant : może o zabezpieczenie środków 
na realizację w systemie: „zaprojektuj i wybuduj”.  

W dalszej fazie pytań głos zabrali: wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał 
Markwant, na pytania którego odpowiadali p.o. dyrektora Biura ds. Inwestycji 
p. Małgorzata Belta oraz dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz odczytał projekt stanowiska 
przygotowany przez wiceprzewodniczącego komisji radnego p. Rafała Markwanta.  

„Komisja Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi apeluje do Prezydenta Miasta Łodzi 
o stworzenie nowej pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi na lata 2015-
2040 w wysokości 4 mln zł zabezpieczającej środki na przebudowę boisk 
przy ul. Małachowskiego 3/5/7 pozwalającej na realizację inwestycji w latach 2015-2016.”.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji 
pozytywne zaopiniowanie stanowiska Komisji Sportu i Rekreacji.  

Komisja w głosowaniu 6 głosami „za” przy braku głosów „przeciw oraz braku głosów , 
„wstrzymuj ących się” przyj ęła stanowisko w ww. brzmieniu.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poinformował o innych pismach, 
które w okresie między posiedzeniami wpłynęły do komisji. Są to: 

1. Pismo z Wydziału Sportu odpowiedź na pytania Panów radnych Łukasza Rzepeckiego 
i Radosława Marca.  

2. Pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie procedowania skarg.  

3. Pismo od Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi – uchwały podjęte w dniu 8 grudnia 
2014 r. na II sesji MRM.  

W tym punkcie porządku innych spraw nie zgłoszono. Wobec tego przewodniczący komisji 
radny p. Jarosław Tumiłowicz zakończył posiedzenie.  

Komisja przyjęła protokół: 

Jarosław Tumiłowicz 

 

przewodniczący Komisji 

 

Protokół sporządziła: 

Monika Olejniczak 

 

sekretarz Komisji 


