
Protokół nr 8/V/2015 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,  
które odbyło się w dniu 18 maja 2015 r.  

w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.  
 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 11 radnych, 

obecnych   - 10 radnych, 

nieobecnych   - 1 radny,  

tj.: radny p. Bartosz Domaszewicz (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 protokołów: nr 6/IV/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. i nr 7/IV/2015 z dnia 
27 kwietnia 2015 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów 
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk nr 120/2015.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród 
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym – druk nr 121/2015.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania 
nagród dla trenerów – druk nr 122/2015.  

5. 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.  

Komisja w głosowaniu 10 głosami „za” – jednomyślnie przyjęła dzienny porządek obrad 
w zaproponowanym brzmieniu.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz przystąpił do realizacji dziennego 
porządku obrad.  
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Ad. 1) Przyjęcie protokołów: nr 6/IV/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. i nr 7/IV/2015 z dnia 
27 kwietnia 2015 r.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał o uwagi do protokołów 
nr 6/IV/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. i nr 7/IV/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie komisji 
przyjęcie protokołów nr 6/IV/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. i 7/IV/2015 z dnia 27 kwietnia 
2015 r.  

Komisja w głosowaniu 10 głosami „za” – jednomyślnie – przyjęła protokoły 
nr 6/IV/2014 i 7/IV/2015. 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zaproponował, aby komisja 
projekty uchwał opisane w drukach: nr 120/2015, 121/2015 i 122/2015 rozpatrywała łącznie.  

Uwag nie zgłoszono.  

Ad. 2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów 
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym – druk nr 120/2015.  

Ad. 3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród 
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym – druk nr 121/2015.  

Ad. 4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania 
nagród dla trenerów – druk nr 122/2015.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz o wprowadzenie do bieżącego 
punktu porządku obrad poprosił przedstawiciela Wydział Sportu. Zwrócił się z prośbą, aby 
w trakcie referowania radni zostali poinformowani o zmianach, jakie zaszły w stosunku 
do obecnie obowiązujących uchwał w tym zakresie.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk  zreferował projekty uchwał załączone 
do niniejszego protokołu (zał. nr 3, 4, 5).  

Pytania.  

Wiceprzewodniczący komisji radny p. Sylwester Pawłowski: gdyby odnieść się do 
ustawowego wyjaśnienia słowa „sport”, to miałbym trudności w jednoznacznym określeniu 
tej nazwy. W uchwale mamy do czynienia z różnym sposobem rozumienia tego słowa; jako 
sporty, dyscypliny sportowe, sport olimpijski, sporty olimpijskie, sporty nieolimpijskie. Czy 
z punktu widzenia precyzji zapisów nie warto wprowadzić wszędzie tam, gdzie mówimy 
o sportach olimpijskich, grach zespołowych nazwy „dyscypliny sportowe”? Dyscyplina 
sportowa w języku polskim ma jednoznaczne określenie i nie budzi tylu różnorodnych 
interpretacji. Mamy do czynienia ze sportami zimowymi, letnimi, wyczynowymi, 
rekreacyjnymi, zawodowymi, amatorskimi. Jeśli do tego dodamy dane sporty, to pojęcie sport 
jest tu tak szerokie, że – w moim przekonaniu – przynajmniej w języku polskim mamy inne 
zamienniki, które precyzyjnie określają daną dyscyplinę sportu, np. piłka nożna rozumiana 
jako dyscyplina, a nie jako sport. Stad też mamy do czynienia z Ministerstwem Sportu 
i Turystki, a nie sportów i turystki. Czy zostało to już na tyle prawnie określone, czy można 



 3

ewentualnie zastosować zmiany językowe, które oddają nie tylko literę, ale i ducha tego co 
się w uchwałach mieści?  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: takie nazewnictwo narzuca nam ustawa 
o sporcie, która zrezygnowała z używania określenia „dyscypliny sportu”. Również 
w nomenklaturze Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie używa się już nazwy „dyscypliny” 
tylko „sporty”. 

W zapisach projektów uchwał uwzględnieni są również niepełnosprawni sportowcy, którzy 
mają dostęp do nagród za osiąganie wyniki.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: proszę o szczegółowe 
wyjaśnienie tego zagadnienia.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: za zajęcie miejsca od pierwszego do 
trzeciego w mistrzostwach Europy lub świata w dyscyplinach paraolimpijskich lub 
olimpijskich objętych współzawodnictwem sportowym osób niepełnosprawnych 
organizowanych przez Międzynarodową Federację Sportu nagroda jest do 7 tys. zł.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie komisji 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych 
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym – druk nr 120/2015.  

Komisja w głosowaniu 10 głosami „za” – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników 
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym – druk nr 120/2015 

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie komisji 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród 
dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym – druk nr 121/2015.  

Komisja w głosowaniu 10 głosami „za” – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  
– druk nr 121/2015.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie komisji 
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród 
dla trenerów – druk nr 122/2015.  

Komisja w głosowaniu 10 głosami „za” – jednomyślnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów 
 – druk nr 122/2015.  

Ad. 5) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Radny p. Rafał Reszpondek: czy została powołana już Rada Sportu i czy ewentualnie 
moglibyśmy poznać jej skład? 
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Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: Rada Sportu nie została jeszcze 
powołana. Pani prezydent zatwierdzi skład i do końca tego tygodnia powinna być podana 
informacja w tej sprawie.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: czy został wybrany administrator stadiony przy 
al. Unii Lubelskiej?  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: nie, jeszcze nie został wybrany. Są 
natomiast dwie koncepcje, które będą rozpatrywane na kolegium. W myśl pierwszej, 
operatorem będzie MAKiS, natomiast w myśl drugiej – MOSiR. To jest faza wstępna ustaleń.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: od czego zależy wybór? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: jest to związane z tym, że stadion nie 
będzie generował zysków. Przynajmniej takie są pierwotne oceny. Chodzi o to, czy spółka 
może taki obiekt przejąć i z jakim ryzykiem.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: czy już wiadomo ile klubów będzie miało swoją 
siedzibę przy al. Unii? Na pewno ŁKS i na pewno Budowlani.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: żadne inne kluby nie zgłosiły się.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: czy mamy wstępne zasady na podstawie których 
klub będzie wynajmował obiekt od operatora? Jakie to kwoty? Czy Wydział Sportu ma 
porównanie z innymi miastami w tym zakresie? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: mamy taką wiedzę. W wielu miastach 
samorządy dopłacają kwoty klubom na wynajmowanie obiektów. Chcielibyśmy u nas 
wprowadzić zasadę, aby kluby wynajmowały obiekty po kosztach eksploatacyjnych.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: czyli konkretnych zasad jeszcze nie ma, aby móc 
przedstawić je obecnie klubom? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: po wyłonieniu operatora i oszacowaniu 
kosztów.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: gdyby MOSiR został operatorem, 
to rozumiem, że będzie to wymagało dodatkowych przesunięć w budżecie. MOSiR chyba 
w tym momencie nie jest przygotowany na pokrywanie ewentualnych strat? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: my uczestniczymy w procesie odbioru tej 
inwestycji. Jesteśmy na bieżąco jeśli chodzi o zapoznawanie się z obiektem. Wykonaliśmy 
wstępną kalkulację kosztów utrzymania tego obiektu. Wynikają z tego konkretne kwoty. 
Mogę powiedzieć, że MOSiR jest przygotowany do administrowania obiektem. Natomiast 
niewątpliwie będzie wiązało się to ze zmianą w budżecie miasta i z przesunięciem środków, 
ponieważ plan finansowy MOSiR-u dzisiaj nie przewiduje tych kosztów.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: na jaką kwotę musiałyby to być 
przesunięcia? 

Dyrektor MOSiR p. Radosław Podogrocki: nie wiemy jakie są koszty utrzymania 
i możemy tylko dokonywać porównań do innych obiektów, czy zakładać, że zużycie energii 
będzie na tym poziomie, to mogę powiedzieć, że bez podatku od nieruchomości, co jest 
bardzo istotne, ponieważ w tej chwili trwa spór co do tego jak podatek od nieruchomości 
powinien być liczony, czy stadion jest traktowany jako budowla, czy jako budynek wraz 
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z budowlą i gruntami i od tego wiele zależy. Jest spór w Sądzie Administracyjnych; Legia 
zakwestionowała uznanie stadionu jako budowli, co oznaczałoby, że podatek od 
nieruchomości wynosi 2% od wartości wybudowanej budowli, a to oznaczałoby, że 
w przypadku Łodzi byłaby to kwota ok. 2 mln zł samego podatku od nieruchomości. Jeśli 
chodzi o koszty eksploatacyjne, szacujemy, że w skali miesiące wszystkie koszty to ok. 
75 tys. zł.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: czy odbyły się już jakieś 
rozmowy z prezesem i zarządem Areny? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: oczywiście rozmawialiśmy. Niedawno 
odbyło się spotkanie w Departamencie i na ten temat rozmowy trwają cały czas.  

Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: w jakim kierunku zmierzają te 
rozmowy? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: w tym kierunku, że jeśli Atlas Arena 
przejęłaby ten obiekt w administrowanie, to chciałaby, aby nastąpiło pokrycie strat, które 
będzie przynosić stadion. Może to być np. w formie dotacji do klubów, ale to spowoduje, że 
wszystkie kluby ustawią się w kolejce po pieniądze. W budżecie Wydziału Sportu nie ma 
takich kwot, które mogłyby stanowić dotacje na wynajem tego obiektu.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: mówił Pan dyrektor, że kluby będą mogły 
korzystać z obiektów po kosztach. Czy tak samo dzieje się w przypadku klubów w innych 
miastach?  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: na ogół tak, ale bardzo różnie. Na 
przykład we Wrocławiu miasto jest udziałowcem i ostatnio płaciło Śląskowi Wrocław 
12 mln zł w skali roku.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: może warto przygotować takie zestawienie 
z różnych miast i wybrać to, co jest dla Łodzi najlepsze. Jeżeli wypracujemy strategię, to jak 
to się ma do innych samorządów? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: Pan dyrektor Podogrocki już 
wspomniał jak to wyglądało w Warszawie, na czym polega spór.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: to jest Legia, ekstraklasa. Nie mamy więc 
odniesienia do drużyn na podobnym poziomie jak np. ŁKS.  

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: tak, tylko że bardzo rzadko zdarza się, 
żeby drużyna trzecioligowa dysponowała takim obiektem. To jest przypadek wyjątkowy 
i dlatego musimy wybrać własne kryteria. Tworzyć własną praktykę, a nie opierać się na 
innych, bo odnośnikiem są tylko kluby ekstraklasy.  

Radna p. Monika Malinowska – Olszowy: to znaczy wszystkie kluby na niższym poziomie 
nie mają swoich stadionów? 

Dyrektor Wydziału Sportu p. Marek Kondraciuk: kluby z niższym poziomem mają 
bardzo małe obiekty kameralne, o nieporównanie – ze stadionem miejskim przy aleja Unii – 
innych kosztach eksploatacji.  
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Przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poinformował, że następne 
posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji odbędzie się jako wspólne z Komisją Edukacji. 
O terminie posiedzenie zostaną Państwo radni poinformowani.  

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 

 
 


