
Sprawozdanie z dzialalnoSci E6dz 
w okresie od 1 stycznia do 8 pai 

(od 8 paidziernika 201 8 do zakon'czenia kadencji w dniu 16 listopada 201 8 
tddzka Rada Sportu nie organizuje posiedzek) 

Lodzka Kada Sportu, powolana zarzqdzeniem Nr 1 104/VIIl15 Prezydenta Miasta Eodzi 

z dnia 22 maja 2015, w 2018 roku obradowala 6 razy wydajqc 2 uchwaly oparte 

na doglqbnych analizach. 

W dniu 30 stycznia 2018 odbylo siq XXX posiedzenie rady, ktore bylo jednoczeinie 

pierwszym w 2018 roku. Program obrad obejmowal przyjqcie sprawozdania z dzialalnoici 

w 2017 roku oraz rozpoczqcie prac nad opracowaniem nowego planu pracy na rok 2018. 

Ponadto, kontynuowane byly rozmowy w sprawie zmian w funkcjonowaniu klas sportowych 

w lodzkich placowkach edukacyjnych. 

Plan pracy na 2018 zostal przyjqty podczas XXXT posiedzenia (II w 2018 roku). 

Zakladal on analizq obszarow takich jak: finanse zwiqzane z kulturq fizycznq i sportem 

w todzi, sport dzieci i mlodziezy, sport szkolny, seniorski, wyczynowy, akademicki, 

amatorski, rekreacja ruchowa, baza i infrastruktura sportowa oraz polityki i programy 

dotyczqce kultury fizycznej . Podczas posiedzenia przeanalizowana zosta'ra problematyka 

wynajmu i eksploatacji obiektow administrowanych przez Miejskq Arenq Kultury i Sportu 

Sp. z 0.0. W posiedzeniu uczestniczyl Pan Krzysztof Maciaszczyk, prezes wlw spolki. 

Kolejne XXXII posiedzenie (111 w 2018 roku) odbylo siq w 19 marca 2018 na terenie 

obiektu sportowego przy ul. Lumumby 22/26 administrowanego przez Akademicki Zwiqzek 

Sportowy Organizacje ~rodowiskowq w Codzi. Przedmiotem obrad byla problematyka 

dzialan inwestycyjnych niezbqdnych do przeprowadzenia na terenach todzkich 

lekkoatletycznych obiekt6w sportowych. Dalszq czeSC obrad rada poSwiqcila 

na doprecyzowanie zagadnien zwiqzanych z klasami sportowymi. 

Podczas XXXIII obrad (IV MI 2018 roku), ktbre zostaly przeprowadzone w dniu 

7 maja 2018, gremium dyskutowalo na temat imprez i zajqC sportowych organizowanych 

w Lodzi z udzialem gwiazd sportu oraz kontynuowa'ro rozmowy rozpoczete w trakcie XXXII 

posiedzenia, dotyczqce problematyki uczestnictwa zawodniczek klubowych w zawodach 

szkolnych. 

Podsumowanie wynikow sportowych w grach zespolowych w poszczegolnych miastach 

oraz analiza zalozen Miejskiego Program Nauki Plywania ,,PlywaC kazdy moze" zostaly 

dokonane 3 wrzeSnia 2018 podczas XXXIV posiedzenia (V  w 2018 roku). Ponadto rada 

rozpoczqta prace nad uchwalq nr 17 w sprawie wyrazenia poparcia dla inicjatywy nadania 

imienia Jozefa ,,Ziunym Zylinskiego hali sportowe-j przy al. Unii Lubelskiej 2 w Lodzi. 



Stanowisko to zostalo oficjalnie przyjqte w glosowaniu korespondencyjnym w dniu 

6 wrzesnia 20 1 8. 

Ostatnie XXXV spotkanie (VI w 2018 roku) odbylo siq w dniu 8 paidziernika 201 8 

zostaio poswiecone podsumowaniu dzialalnoici Lodzkiej Rady Sportu w latach 20 1 5-20 1 8. 

Celem dyskusji i analiz przeprowadzonych przez czlonkow todzkicj Rady Sportu 

w 2018 roku by10 dostarczenie wladzom gminy, a takze poszczegolnym komorkom 

i jednostkom miasta obiektywnej inforrnacji o stanie lodzkiego sportu, a takze wykazanie 

opinii odzwierciedlajqcej glos lodzkiego Srodowiska sportowego. 

~rednia obecnoici podczas wszystkich szeSciu posiedzen przeprowadzonych w 201 8 

roku, wynosi 7 czlonkow. Na wniosek rady w kazdym z posiedzen uczestniczyl Pan Marek 

Kondraciuk, p.o. Dyrektora Departarnentu Spraw Spolecznych UME. 

Posiedzenia Lodzkiej Rady Sportu sq protokolowane, a calosc dokumentacji 

publikowana na stronie http://uml.lodz.pl/czas-wolnylspo Ilodzka-rada-sportul. R 
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Zatsczniki: 

uchwala nr 16 Lodzkiej Rady Sportu z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjqcia planu 
pracy Lodzkiej Rady Sportu w 20 18 roku; 
uchwala nr 17 Lodzkiej Rady Sportu z dnia 6 wrzeinia 201 8 r. w sprawie nadania imienia 
hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Lodzi. 


