
 
 

  

BRM.0012.9.10.2022 

 

Protokół  Nr  39/2022 

z posiedzenia Komisji Sportu i Młodzieży Rady Miejskiej Inowrocławia 

odbytego w dniu  18 października 2022 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 

aleja Ratuszowa 36. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Czas z trwania posiedzenia  9.45 – 10.05             
 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 
 

Przewodniczący:   - Waldemar Kwiatkowski, 

członkowie:     - Grzegorz Piński, 

     - Jarosław Kopeć, 

     - Dobromir Szymański. 
 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Pani Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu, 

2. Pan Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. 
 

Listę obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 
 

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Pan Waldemar Kwiatkowski – 

Przewodniczący Komisji, który na podstawie listy obecności stwierdził, że 

w obradach Komisji uczestniczy 4 radnych, co wobec ustalonego składu Komisji 

wynoszącego 4 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji.  
 

Ad 2. Propozycje zmian do porządku obrad. 
 

Propozycji zmian do porządku nie było, przystąpiono do jego realizacji.  
 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

2. Propozycje zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 38/2022 z 20.09.2022 r. z posiedzenia Komisji. 

4. Szczegółowy stan techniczny lodowiska „Lodolandia” przed sezonem 

zimowym z uwzględnieniem ewentualnych kosztów doprowadzenia lodowiska 

do użytkowania w okresie od listopada 2022 do marca 2023.   

5. Stan przygotowania obiektów sportowych do sezonu zimowego.  

6. Sprawy wymagające opinii Komisji. 

7. Sprawy bieżące. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 38/2022 z 20.09.2022 r. z posiedzenia Komisji. 
 

Waldemar Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 38/2022 z 20 września 2022 r. z posiedzenia 

Komisji? 
 

głosowanie:  za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0. 

 

Ad 4. Szczegółowy stan techniczny lodowiska „Lodolandia” przed sezonem 

zimowym z uwzględnieniem ewentualnych kosztów doprowadzenia lodowiska 

do użytkowania w okresie od listopada 2022 do marca 2023 - stanowi załącznik 

nr 2 do protokołu. 
 

Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Przedstawił materiał. 
 

Waldemar Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji: 

Czy są jakieś  pytania do przedstawionego materiału?  
 

Dobromir Szymański – członek Komisji: 

Czy ceny biletów będą o wiele wyższe? 
  
Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Nie myśleliśmy o tym jeszcze. Mamy świadomość tego, że cena musiałaby być 

kompromisem. Po prostu, jeżeli cena będzie zbyt wysoka to ludzie nie będą z tego 

korzystać. A obiekt jest po to, żeby aktywnie spędzać czas, bawić się, korzystać  

z tego. Więc to jeszcze jest do ustalenia. Druga sprawa to jest pogoda, która nam 

pozwoli lub nie. Biorąc pod uwagę możliwości agregatów i też koszty ogrzewania 

obiektów itd. Ciepła zima pomoże nam zaoszczędzić np. na kosztach funkcjonowania 

basenu, ale nie pozwoli uruchomić lodowiska. W tym momencie jest mi ciężko 

mówić o tym. Jednak urządzenie jest po przeglądzie, nieodkryte miejsce wycieku, 

zapas glikolu jest i jeśli będzie decyzja o uruchomieniu to jesteśmy skłonni obiekt 

uruchamiać.  
 

Waldemar Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji: 

Ja tylko powiem, że ten agregat jest stary i nie ma do niego części zamiennych. Jeżeli 

coś się stanie to siłą rzeczy jest do wyrzucenia. 

 

Ad 5. Stan przygotowania obiektów sportowych do sezonu zimowego – stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 
 

Waldemar Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji: 

Czy są jakieś  pytania do materiału?  

 

Dobromir Szymański – członek Komisji: 

Ja mam tylko pytanie do obiektów sportowych, do basenów. Czy ceny za bilety będą 

nadal podnoszone? 
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Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Jest cennik i żeby ten cennik zmienić musiałby przejść przez sesję i zarządzeniem 

Prezydenta musiałby zostać zmieniony.  
 

Dobromir Szymański – członek Komisji: 

Obecnie ceny nie zmienialiśmy już dawno?  
 

Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Bardzo długo ceny nie były zmieniane. Te ceny powinny być uzależnione od tego jak 

bardzo zmieniają się ceny dwóch najważniejszych nośników energii, czyli ciepła  

i energii elektrycznej. Ostatnia zmiana ceny energii elektrycznej była od stycznia 

2022 r. i mam przed sobą informacje dotyczące skutków tej zmiany. To są skutki na 

poziomie od 34-39%, mówiąc tylko o energii elektrycznej. Jeżeli umowa, która 

została podpisana gwarantuje niezmienność ceny na energię elektryczną to ona się 

nie zmieni, ale cena ciepła zmienia się na bieżąco. I tutaj to jest zagrożenie, ponieważ 

nawet jeśli byśmy chcieli ograniczyć czas funkcjonowania basenów, przyniesie to 

korzyści z punktu widzenia kadr, bo ograniczy czas pracy ludzi. Natomiast nie mogę 

ochłodzić wody i zmniejszyć dopływu energii cieplnej. To jak będą czynne baseny  

w przyszłym roku jest istotne, chociażby z punktu widzenia postępowania, które 

musimy zrobić na korzystanie z ratowników wodnych. Szukając oszczędności mamy 

możliwość znalezienia ich na płacach. Jeżeli obiekty zostałyby czasowo wyłączone  

z działalności to zaoszczędzimy na energii elektrycznej, na płacach. Natomiast na 

cieple wtedy, jeżeli będziemy mieć więcej czasu na ponowne uruchomienie tego 

obiektu.  

 

Waldemar Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji: 

Ja powoli odnoszę wrażenie, że rekreacja zaczyna być luksusem.  

 

Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Oczywiście, że tak.  

 

Waldemar Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji: 

Kiedyś to było masowe i dostępne dla wszystkich, a w tej chwili zaczyna być 

luksusem. Patrząc po organizacji biegów w woj. Kujawsko-Pomorskim dawniej te 

biegi były po 20-30 zł, a nawet po 10 zł wpisowe to w tej chwili ceny zaczynają się 

od 60-70 zł. I każdy kalkuluje, czy stać mnie na to, żeby jechać doliczając koszty 

paliwa, noclegów przy tej niestabilności, która jest w tej chwili w gospodarce.  

 

Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Jeśli chodzi o te koszty biegów i jeżeli chcemy zapewnić uczestnikowi takiego 

wydarzenia, koszulkę. I niech to nie będzie bawełna tylko materiał techniczny. Potem 

medal, opiekę medyczną, dyplom itp. Te biegi, które organizuje OSiR to nie są biegi 

organizowane dla zysku. To są biegi organizowane z powodu tego, żeby odbyła się 

impreza, żeby ludzie pobiegli, aby fajnie spędzili czas by promować Miasto. To są 

główne cele. Natomiast instytucja, którą promuję, nie kieruje się chęcią zysku do 

organizacji takich biegów, bo im to jest tańsze tym więcej ludzi weźmie w tym udział.  
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Waldemar Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji: 

Tak, ale nawet jeśli to są darmowe imprezy to tych ludzi nie ma tylu, ile było  

w poprzednich latach. Ten spadek jest kolosalny. Kiedyś w „Biegach Niepodległości” 

brało udział bardzo dużo osób, a teraz jest to 1/3 ludzi w porównaniu z poprzednimi 

latami.  

 

Rafał Pierzchalski – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu: 

Na „Bieg o Zachodzie Słońca” mamy na ten moment chyba 230 osób zapisanych, 

więc to jest sporo. I już zaczęły się zapisy na „Bieg Niepodległości”, jest kilkadziesiąt 

osób na dzień dzisiejszy. 

 

Ad 6. Sprawy wymagające opinii Komisji.  
 

Nie było. 
 

Ad 7. Sprawy bieżące.  

 

W tym punkcie żadnych spraw bieżących nie było.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie dzisiejszej 

Komisji. 

 

Przewodniczący 

Komisji Sportu i Młodzieży 
 

/-/Waldemar Kwiatkowski 
Protokółowała 
 

/-/Monika Kozioł 


