Uchwala nr 13 Lcidzkiej Rady Sportu
z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjecia planu pracy todzkiej Rady Sportu w 2017 roku.

Lodzka Rada Sportu przyjmuje plan pracy na 201 7 rok, uwzglqdniajqcy kontynuacjq dziata~i
w ramach nastqpujqcych pozycji tematycznych:
analiza problematyki finansowej zwiqzanej z kultura, fizyczna, i sportem w Lodzi;
analiza problen~atykistypendiow i nagrod dla zawodnikow i trener6w;
analiza problcmatyki sportu dzieci i mtodziezy oraz sportu szkolnego;
analiza problen~atykisportu seniorskiego, wyczynowego, akademickiego, a takze sportu
amatorskicgo i rekreacji ruchowej;
5. analiza problematyki zwiqzanej z bazq i infrastrukturq sportowq;
6. analiza materialow zwiqzanych z pracami nad sportowa, politykq sektorowq, a takzo
programan~iwspotpracy z organizacjami.
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Jednoczesnie, Rada przyj muje, i e zagadnienia nieobjqte niniejszym planem bqdq poddawane
pod obrady w miarq potrzeb.

Marcin Chudzik

Twod'3cap

t6dzk'ej-kady Sportu

llchwata nr 14 Lodzliicj Rady Sportu
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie miqkszcnia finansowania zadan publicznych
z zakresu wsparcia szkolenia sportowego dzieci i mlodzieiy
oraz udzialu Iodzkich seniorskich drukyn w rozgrywkach ligowych w 2017 roku.

Lodzka Rada Sportu, po dokonaniu szczegolowej analizy sytuacji sportowej kodzkich
klubow uczestniczqcych we wspo'rzawodnictwie sportowym, w tym takze druiyn biorqcyclil
ildzia'r w rozgrywkach ligowych, rekomenduje zwiqkszenie finansowania zadan publicznych
I

zakresu wsparcia szkolenia sportowego dzieci i mlodziezy oraz udzialu lodzkich seniorskich

druiyn w rozgrywkach ligowych w 201 7 roku o lqczna, kwotq 1 000 000 zl.
Uczestnicz;lce we wspci'rzawodnictwie sportowym kluby mkodzieiowe odnoszq liczne
sukcesy reprezentujqc Lodi na arenach calego Swiata. Popularyzujqce sport progralilily
przycizgajq do sportu coraz wiqkszq liczbq najmlodszych lodzian oraz przyczyniajq sit;
do powstawania nowych klubow i organizacji sportowych.
Zwienczenie wciqk rozwijajqcej siq piramidy szkolenia sportowego tworzq 16dzkie
drukyny uczestniczqce w rozgrywkach ligowych, tj. Budowlani Lodi Sportowa Spcilka
Akcyjna. LKS C'ommercecon Lodi Sportowa Spokka Akcyjna, Klub ~ u t l o w yOrzel Lodi, LKS
?,odi, Stowarzyszenie Rcaktywacja 'Tradycji Sportowyclil Widzew Lad?, Budowlani Rugby
Sportowa Spolka Akcyjna, Klub Sportowy Budowlani, MUKS Widzew Lodi oraz UKS SMS.
Intencjq Rady jest zwiqkszenie finansowania w/w zadan

\.a;

celu zapewnienia dalszego

rozwoju todzkiego sportu, ktciry dotychczas pomimo rosnqcej z roku na rok ogolnej liczby
l\lubow oraz druiyn w najwy%szychklasach rozgrywkowych, otrzymywal wsparcie dotacyjnz
na nieznilienionyin poziomie.

17chwala nr 15 1,cidzkiej Rady Sportu
z dnia 29 listopada 2017 r.
w spraw ic w prowadzenia wskaknika procentowego uzalezniajqcego wysokoik
przyznawanych dotacji w ramach zadania publiczncgo pn. Wspieranie rozwoju sportu
od wysokoici budketu klubciw uczestniczqcych w rozgrywkach ligowych.

W mysl zalozen przedstawionych podczas XXVIII posicdzenia Lodzkiqj Rady Sportu
przez Pana Tomasza 'I'relq, Pierws~ego Wiceprezydenta Miasta todzi, zgodnie z kt6ryn1i
wsparcie sarnorzqdi~dla l6dzkich d r i ~ ~ ybiorqcych
n
udzial w rozgrywkacl~ligowych nie moie
byd wyisze nik 60% budzetu deklarowanego przez kazdq z tych druzyn za rok ubiegly.
a w kolejnych latach wskainik ten winien byc obniiany, todzka Rada Sport~iakceptuje
zaproponowany kierunek zmian.

