Protokół nr 5/III/2015
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,
które odbyło się w dniu 30 marca 2015 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. Przyjęcie protokołu nr 4/I/2015.
2. Wybór radnych – członków Komisji Sportu i Rekreacji do prac Komitetu Sterującego
ds. budowy Stadionu Żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71.
3. Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca stanu realizacji łódzkich inwestycji
sportowych realizowanych w ramach: Biura ds. Inwestycji, Wydziału Sportu
oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
4. 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 7 głosami „za” – jednomyślnie przyjęła dzienny porządek obrad
w zaproponowanym brzmieniu.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz przystąpił do realizacji dziennego
porządku obrad.
Ad. 1) Przyjęcie protokołu nr 4/I/2015.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poinformował, że protokół został
przesłany do Państwa radnych drogą elektroniczną. Zapytał o uwagi do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji
przyjęcie protokołu nr 4/I/2015.
Komisja w głosowaniu 7 głosami „za” – jednomyślnie przyjęła protokół nr 4/I/2015.
Ad. 2) Wybór radnych – członków Komisji Sportu i Rekreacji do prac Komitetu Sterującego
ds. budowy Stadionu Żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poinformował, że do Komisji
Sportu i Rekreacji wpłynęło od Pana wiceprezydenta Marka Cieślaka pismo w sprawie
delegowania radego komisji do prac Komitetu Sterującego ds. budowy Stadionu Żużlowego
przy ul. 6 Sierpnia 71.
Pan przewodniczący zaproponował dwie kandydatury, tj.: Pana Sylwestra Pawłowskiego
i swoją.
Wiceprzewodniczący komisji radny p. Rafał Markwant zaproponował swoją kandydaturę.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji
kandydatury do prac Komitetu Sterującego ds. budowy Stadionu Żużlowego przy
ul. 6 Sierpnia 71:
1. radny p. Jarosław Tumiłowicz;
2. radny p. Rafał Markwant;
3. radny p. Sylwester Pawłowski.
Komisja w głosowaniu 8 głosami „za” – jednomyślnie wyraziła zgodę na delegowanie
ww. kandydatów do prac Komitetu Sterującego ds. budowy Stadionu Żużlowego przy
ul. 6 Sierpnia 71.
Ad. 3) Informacja Prezydenta Miasta Łodzi dotycząca stanu realizacji łódzkich inwestycji
sportowych realizowanych w ramach: Biura ds. Inwestycji, Wydziału Sportu
oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do bieżącego
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela MOSiR.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: jeśli chodzi
o budowę stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71, to w tej chwili odbieramy
dokumentację, która jest przekazywana sukcesywnie. Zadanie będzie nadzorowane przez
Biuro ds. Inwestycji, a dokumentację zamawialiśmy więc odbiór jest wspólnie
z pracownikami Biura. W tym momencie są uwagi i zastrzeżenia do dokumentacji więc
wykonawca otrzymał zadanie związane z uzupełnieniem dokumentów. Równolegle
procedujemy dokumenty związane z pozwoleniem na budowę. 30 kwietnia br.
najprawdopodobniej będzie już uprawomocniona decyzja inwestycji celu publicznego,
co będzie skutkowało tym, że do 25 maja powinniśmy dysponować prawomocną decyzją
o pozwolenie na budowę.
W międzyczasie pracownicy Biura ds. Inwestycji zapoznają się z całą dokumentacją,
co pozwoli też przygotować wstępne założenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
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i oczywiście po otrzymaniu potwierdzenia w sprawie delegowania Państwa Radnych do prac
Komitetu Sterującego, uzupełnimy zarządzenie w tej sprawie. Uważam, że terminy nie są
zagrożone.
Pytania.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do bieżącego
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Biura ds. Inwestycji.
p.o. Dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: w zakresie przebudowy stadionu
miejskiego przy al. Unii Lubelskiej 2 w miesiącach styczeń – luty 2015 r., zgodnie
z harmonogramem realizowano następujące elementy:
montaż konstrukcji stalowej zadaszenia,
montaż prefabrykatów trybun,
wykonanie ostatnich belek podaudytoryjnych,
prace tynkarskie na kondygnacji „0”, „+1”,
instalacje wewnętrzne na poziomie „-1” i „0”, „+1”, „+2”,
prace drogowe wokół obiektu,
montaż systemu elewacji zachodniej,
montaż masztów oświetlenia zewnętrznego,
szalowanie i zbrojenie schodów zewnętrznych.
Równolegle trwają prace projektowe związane z projektami wykonawczymi
i uzgodnienia z właściwymi organami (straż pożarna, policja, PZPN).
Pytania.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy nie są zagrożone terminy?
p.o. Dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: na tę chwilę trwają prace
wykończeniowe. Wykonawca przygotował dwa pomieszczenia szatniowe. Będziemy
sprawdzać, czy akceptujemy jakość i sposób ich wykonania. Zgłosiliśmy uwagi, będą prace
poprawkowe. Chcemy jak najszybciej zacząć przegląd wszystkich pomieszczeń. Chcemy
spisać wszystkie usterki, jak najszybciej je naprawić, aby zdążyć na 25 lipca br. Byliśmy na
plantacji trawy, sprawdzaliśmy, czy zgadza się z metryczką.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: być może kolejne posiedzenie
komisji moglibyśmy odbyć na stadionie przy al. Unii Lubelskiej 2?
p.o. Dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: oczywiście. Zapraszam.
p.o. Dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: w zakresie przebudowy stadionu
miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi przebieg prac zgodny był z harmonogramem
i wyglądał następująco:
23.01.2015 r. Wykonawca złożył ostateczną wersję Projektów Budowlanych,
Sprawdzono i zatwierdzono Projekt Budowlany,
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12.02.2015 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę,
Aktualnie trwają
wykonawczych.

prace

rozbiórkowe

i

prace

projektowe

przy

projektach

Prawdopodobnie w połowie kwietnia będziemy mieli pozwolenie na budowę. Do tego
czasu sprawdzamy projekty wykonawcze, które są na bieżąco procedowane. Tydzień temu
w czwartek odbyło się pierwsze spotkanie z inżynierem kontraktu.
Pytania.
Radna p. Monika Malinowska – Olszowy skierowała pytanie do Wydziału Sportu: czy są
ustalone koszty najmu stadionu przy al. Piłsudskiego 138?
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: nie jest wyłoniony operator obiektu.
p.o. Dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: w tej chwili Wydział Majątku
Miasta wybrał rzeczoznawcę, który oceni jaki czynsz dzierżawny będzie na tym obiekcie.
Radna p. Monika Malinowska – Olszowy skierowała pytanie do Wydziału Sportu: czy
Wydział Sportu ma zestawienia jak to się dzieje w innych miastach, to znaczy jak wyglądają
koszty najmu, w jaki sposób drużyny korzystają ze stadionów itd.? Jeśli nie, to czy
przewidujecie Państwo takie opracowanie?
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: w innych miastach na ogół jest to
wynajem po kosztach własnych, które ponosi operator. Dopiero po wyłonieniu operatora
będziemy mogli przystąpić do opracowań szczegółowych.
Rady p. Bartosz Domaszewicz: w jakiej formie nastąpi przejęcie przez operatora?
p.o. Dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: może być powierzenie bądź
konkurs. Najważniejsze jest ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego, co mamy nadzieję,
Wydział Majątku Miasta ustali już w kwietniu.
Ad. 4) Sprawy wniesione i wolne wnioski.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz w nawiązaniu do interpelacji
radnych (skierowanej do wiadomości komisji) w sprawie SKS Start zapytał: co dzieje się
w sprawie demontowanego wyposażenia obiektu sportowego.
p.o. Dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: do mnie nie wpłynęła żadna
prośba w tej sprawie.
Rady p. Bartosz Domaszewicz: zdaje się, że SKS Start przegrał sprawę w Sądzie.
p.o. Dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: jest przygotowany projekt
uchwały w sprawie rozdysponowania krzesełek.
Radna p. Monika Malinowska – Olszowy skierowała pytanie do Wydziału Sportu: czy są
podpisywane umowy związane z wykorzystaniem obiektów sportowych. Czy nie ma sytuacji
bezumownego użytkowania. Dokładnie chodzi mi o MKT.
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: jest to przedmiot zainteresowań
Wydziału Majątku Miasta. MKT korzysta z obiektu na zasadzie korzystania bezumownego
i jest obciążane kosztami.
Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: dlaczego nie ma podpisanej umowy?
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Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: dlatego że była realizowana inwestycja
miejska i podczas jej zakończenia nie wszczynaliśmy procedury dzierżawy. My jako Wydział
Sportu rekomendowaliśmy do Wydziału Majątku Miasta jeden podmiot, czyli MKT do
podpisania umowy dzierżawy.
Radna p. Małgorzata Bartosiak: ponieważ już kilka pytań pojawiło się do Wydziału
Majątku Miasta, proszę abyśmy zapraszali ich na posiedzenia komisji.
Radny p. Mariusz Przybyła: czy Wydział Sportu ma przygotowaną wizję dotyczącą
wynajmowania obiektów na al. Unii Lubelskie 2 łódzkim klubom?
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: wznowiliśmy prace nad strategią
sportu. To zagadnienie na pewno będzie uwzględnione. To będzie jeden z ważnych
elementów wznowionych prac.
Radny p. Mariusz Przybyła: docierają sygnały, że mogą się przedłużyć prace związane
z realizacją boisk treningowych przy al. Unii. Proszę o informację w tym zakresie.
p.o. Dyrektora Biura ds. Inwestycji p. Małgorzata Belta: w tej chwili sprawa nie jest
przesądzona, ale na pewno na miejscu kortów bardzo ładnie pasuje jedno z boisk. Planowane
są dwa ze sztuczną, jedno z naturalną nawierzchnią. Robimy plan zagospodarowania. Jestem
umówiona jutro z pracownikami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w celu przygotowania
projektu wizualizacji zagospodarowania terenu.
Mam również pomysł na wykonanie boiska z trawą mieszaną, hybrydową, która
bardzo dobrze sprawdza się na boiskach treningowych.
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: wracając do poprzedniego pytania Pana
radnego, chcę powiedzieć, że zmierzamy do tego, aby wynająć obiekty naszym klubom po
kosztach.
Radna p. Monika Malinowska – Olszowy poprosiła o bliższe o informacje na temat
Łódzkiej Rady Sportu.
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: do jutra przyjmujemy kandydatury.
W tej chwili mamy około 30 kandydatów. ŁRS będzie liczyła 15 osób.
Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: jakie są kryteria wyboru?
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: kryteria są ustawowe, to znaczy, że
kandydatów mogą zgłaszać organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury
fizycznej mające siedzibę na terenie miasta Łodzi. Wybierać będzie Pani prezydent. Rada ma
zadania konsultacyjno – doradcze. Z radą będzie konsultowana m.in. wcześniej wspomniany
dokument Strategia, ale też projekt budżetu.
Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: od kiedy rada będzie działać?
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: nie jest podany termin rozpoczęcia prac
przez radę.
Radny p. Mariusz Przybyła: jak wygląda sprawa boiska przy ul. Minerskiej jeśli chodzi
o prace z krawężnikiem?
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Radosław Podogrocki: prace
z krawężnikiem się skończyły. Oświetlenie – dopiero w lipcu będzie przyłącze energetyczne
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więc do lipca nie będziemy mieli pełnej mocy. Moc dostarczana przez zakład energetyczny
pozwala nam na uruchomienie na boisku 60% lamp. Jest to związane z kosztami zużycia
prądu. One wzrosną po uruchomieniu pełnego oświetlenia. Koszty pokrywa użytkownik, czyli
klub, który z kolei nie dysponuje zbyt dużym budżetem.
Radny p. Mariusz Przybyła: czy zasady konkursu na dotacje zostały w bieżącym roku
w jakikolwiek sposób zmienione w stosunku do lat poprzednich?
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: nie, nie zostały zmienione. Mogą
ulegać zmianie w pojedynczych szczegółach, np. to że klub może otrzymać dotację na
organizację imprez, których jest gospodarzem. A przedtem był ścisły warunek, że te imprezy
muszą być w Łodzi.
Radny p. Mariusz Przybyła: jakie czynniki są brane pod uwagę przy wyborze kwoty dotacji
dla danych klubów? Pytam, ponieważ ŁKS siatkówka dostał 50 tys. zł, gdzie walczy o awans
do ekstraklasy i Klub Orientuś też dostał 50 tys. zł.
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: wszytko opisane jest w wymaganiach
szczegółowych. Generalna zasada jest taka, że chcielibyśmy jak najbardziej zobiektywizować
kryteria. Punktacja służy m.in. temu, żeby było kryterium obiektywne, które ułatwi nam
wybór. Dzielimy ogromną kwotą pieniędzy, 4 mln zł między 53 podmioty. Im kryteriów
obiektywnych będzie więcej, tym zadanie jest łatwiejsze i wynik bardziej odpowiada
rzeczywistemu stanowi rzeczy. Brane są pod uwagę punkty, wyniki sportowe, potrzeba
związana z wynajmem bazy. Pojawiają się głosy krytyczne, ale głównie dotyczą one kwot
jakie kluby otrzymują, a nie samego systemu dystrybucji.
Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: czy te przepisy w sprawie kryteriów są dla nas
dostępne?
Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: oczywiście. Są w BIP-ie.
Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: poprosimy Wydział o przekazanie nam
zarządzeń prezydenta Miasta Łodzi w tej sprawie.
Radna p. Małgorzata Bartosiak: proszę, aby w porządku obrad kolejnego posiedzenia
Komisji Sportu i Rekreacji znalazł się punkt dotyczący składu osobowego Łódzkiej Rady
Sportu.
Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz potwierdził, że kolejne
posiedzenie komisji będzie zorganizowane jako wyjazdowe i informacja na temat składu
osobowego Łódzkiej Rady Sportu będzie uwzględniona w porządku obrad.
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
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