
DPr-BRM-II.0012.16.9.2020 
Protokół nr 18/XI/2019 

 
posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 30 listopada 2019 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -    11 radnych  
 
nieobecnych  -      1 radny    tj. p. Rafał Reszpondek 
          
 
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla gości na posiedzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu nr 17/XI/2020 posiedzenia Komisji. 

3. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok  
– druk nr 268/2020. 

4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na 
lata 2021–2048 – druk nr 269/2020. 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających 
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym – druk nr 274/2020. 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów  
– druk nr 275/2020. 
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7. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

 
 
III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara powitała obecnych on-line radnych oraz 
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum niezbędne do 
prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.  
 
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad. 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 
 
 
Ad pkt 2 - Przyjęcie protokołu nr 17/XI/2020 posiedzenia Komisji. 

 
 
Pytań nie zgłoszono. 
 
Brak głosów w dyskusji. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół. 
 
 
Ad pkt 3 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok – druk nr 268/2020. 
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zaproponowała omówienie budżetu  
w części dotyczącej edukacji.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski zwrócił uwagę na omówienie pozycji  
w budżecie Wydziału Edukacji dotyczących boisk „ORLIK”. Brak zadań w WPF. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki omówił projekt uchwały  
w części dotyczącej edukacji.  
 
Projekt uchwały w części dotyczącej edukacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu. 
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Faza pytań i dyskusji.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zapytała o ośrodki finansowe w 2020 r. 
będące w dyspozycji Wydziału, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie boisk 
„Orlik”.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki wyjaśnił, że w związku  
z wydarzeniami w tym roku boiska były raz zamykane, raz otwierane - ale w końcu udało się 
uruchomić środki finansowe z tego tytułu - głównie na animatorów. Jednocześnie zmienił się 
operator, który uruchamiał środki finansowe z ministerstwa, dlatego nie obyło się bez 
kłopotów z pozyskaniem drugiej części środków. Środki wydatkowane były, kiedy 
odblokowany był system edukacji.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła uwagę, że na boisku „Orlik” na 
Widzewie-Wschodzie pozostawione zostały śmieci, w tym stare meble. Poprosiła, aby  
w związku z posiadanymi środkami na utrzymanie boisk, śmieci zostały usunięte.  
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki zapewnił, że podejmie 
interwencję.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, co będzie robione na boisku „Orlik”, przy  
ul. Łęczyckiej na obszarze rewitalizowanym. Dodał, że boisko jest w stanie tragicznym, są 
tam dziury. 
 
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji p. Jarosław Pawlicki odpowiedział, że jeśli środki 
pozwolą, to zostaną tam wykonane niezbędne prace.  
 
Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w części 
dotyczącej Wydziału Edukacji. 
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zaproponowała omówienie budżetu  
w części dotyczącej inwestycji.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski zwrócił uwagę na omówienie w budżecie 
Zarządu Inwestycji Miejskich, działań inwestycyjnych: 
 - modernizacja obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37,  
zadanie wieloletnie zapisane w WPF 
- program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego 
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego – kwota 36 mln, zadanie wieloletnie zapisane w WPF 
- budowa układu ruchu dróg rowerowych na terenie miasta – kwota 5 200 000 zł,  
zadanie wieloletnie zapisane w WPF 
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Projekt uchwały w części dotyczącej inwestycji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, czy obiekt przy ul. Rudzkiej modernizowany jest we 
współpracy z ministerstwem sportu, czy jedynie z środków własnych.  
 
Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska wyjaśniła, że z ministerstwa sportu 
Miasto otrzymało środki w wysokości 3,5 mln zł, reszta to środki własne.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, czy całość tej kwoty wydatkowana zostanie w roku 
2021. 
 
Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska odpowiedziała, że tak. 
 
Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w części 
dotyczącej Zarządu Inwestycji Miejskich. 
 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wyjaśnił, że w budżecie Zarządu Dróg  
i Transportu widnieje zadanie pn. Łódzki Rower Publiczny, od 2021 r. do 2024 r. - do 
omówienia przez Komisję. Zadanie ujęte w WPF. Łączna kwota zadania, to 38 129 062 zł. 
 
Projekt uchwały w części dotyczącej inwestycji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu. 
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, czy w budżecie ujęte zostały kwoty większe, niż 
zakładano wcześniej – na wykonanie tego zadania. 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że na ten moment nie. Ale 
najkorzystniejsza oferta jest, biorąc pod uwagę cały okres trwania zadania, droższa o 4 mln zł, 
niż to, co zakładano w budżecie. Sprawa będzie omawiania podczas najbliższej sesji Rady 
Miejskiej, a stosowne zmiany zostaną ujęte w autopoprawce do projektu budżetu na 2021 rok.  
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Sylwester Pawłowski powiedział, że postępowanie 
przetargowe odbywało się w oparciu obecnie obowiązujący budżet. Jeżeli przetarg zostanie 
rozstrzygnięty pozytywnie, to szanując decyzję komisji konkursowej przeniesiona ona 
zostanie na rok 2021?  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że tak i żeby podpisać umowę  
w tym roku, należy zmienić obecny budżet i WPF - a w projekcie budżetu 2021 r. i WPF 
dokonać zmian poprzez autopoprawkę.  
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Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w części 
dotyczącej Zarządu Dróg i Transportu. 
 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski wskazał do omówienia Wydział Sportu,  
w zakresie dochodów. 
 
Projekt uchwały w części dotyczącej sportu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o wpływy z opłat za bilety wstępu, czy 
uwzględniono, że w miesiącach styczeń-marzec 2021r. obiekty mogą nie funkcjonować.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła uwagę, że z racji dochodów za 
sprzedaż biletów, w budżecie 2020r. zapisana była identyczna kwota. Jakie były realne 
dochody z tytułu sprzedaży biletów w roku 2020? 
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski powiedział, że wykonanie budżetu MOSiR  
w zakresie sprzedaży biletów wyniosło prawie 36% , tj. 2 438 631 zł. Widać, jak bardzo 
pandemia wpłynęła na dochody.  
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka wyjaśniła, że obiektami 
zawiaduje MOSiR i przekazała głos.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski odpowiedział, że 
urealnienie dochodów jest brane pod uwagę, ale podjęto też środki zaradcze i np.  
w niektórych obiektach został uruchomiony elektroniczny pobór opłat. Spowodowało to nieco 
większe wpływy ze sprzedaży. W przyszłym roku nastąpi elektronizacja kolejnych obiektów.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o wpływy z dzierżaw powyżej lat 3.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski odpowiedział, że wpływy z dzierżaw obiektów 
zapisane są w budżecie Wydziału Dysponowania Mieniem. Brak wyodrębnienia dotyczącego 
dzierżawy obiektów sportowych. 
 
Dyrektor Departamentu Rewitalizacji i Sportu p. Sławomir Granatowski dodał, że 
faktycznie jest tak, że w przypadku dzierżawy obiektów sportowych zmniejszony zostaje 
dochód w MOSiR, a zwiększony dochód w Wydziale Dysponowania Mieniem.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zapytała o środki trwałe przeznaczone na 
sprzedaż – kwota 10 tys. zł. Czy są to rzeczy, których dotąd nie udało się sprzedać, czy są to 
nowe przedmioty, gdyż ta pozycja była już w budżecie w poprzednich latach.  
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski odpowiedział, że 
to kwota oszacowana z posiadanych dóbr, z których nie będzie się już korzystać. Ponieważ 
tych narzędzi jest niewiele, to kwota również jest niewielka.  
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka omówiła projekt uchwały 
w części dotyczącej sportu, w zakresie wydatków. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara wyraziła zadowolenie ze zwiększenia 
środków na organizację zajęć sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych. Dalej zapytała  
o organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – zmiana w kwocie 200 tys. zł, czy wynika  
z faktu, iż jakaś impreza nie odbyła się.  
 
Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska odpowiedziała, że zmniejszenie 
kwoty spowodowane jest niepewnością, kiedy będzie można organizować imprezy sportowo 
rekreacyjne z udziałem publiczności. Założono zmniejszenie kwoty, aby urealnić możliwości 
organizacji imprez, natomiast środki nie zostały przez Wydział stracone, wpłynęły na 
zwiększenie środków na inwestycje sportowe w mieście.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zapytała o dotacje dla klubów 
sportowych.  
 
Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska odpowiedziała, że w sytuacji 
pandemii i kondycji budżetu miasta nie było łatwo znaleźć środki na wspieranie rozwoju 
sportu. Kwota zapisana w budżecie na 2021 r. jest większa, niż zapisana pierwotnie na 
bieżący rok – było 5 480 000 zł., obecnie jest 6 859 000. Globalnie jest to kwota mniejsza, niż 
dotychczas przeznaczana na wspieranie rozwoju sportu, wraz ze zmianami w bieżącym roku. 
Jest to jednak szczyt możliwości Miasta i należy traktować tę kwotę, jako ostateczną na cały 
przyszły rok. Można ocenić, że obecne dofinansowanie, to ok. 40% tego, co dotychczas kluby 
z budżetu miasta otrzymywały jako wsparcie. Nie można też przewidzieć, czy rozgrywki 
ligowe będą się odbywać i czy będą z udziałem, czy bez udziału publiczności. Nie można też 
zapominać tego, co najważniejsze tj. wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży - 
kwota zaplanowana jest o 300 tys. zł wyższa, niż w obecnym budżecie.  
 
Skarbnik Miasta p. Krzysztof Mączkowski dodał, że w zakresie wydatków znajduje się  
8 tytułów inwestycyjnych na ogólną kwotę 5 433 000 zł, w tym 3 zapisane zostały w WPF. 
Kolejne 5 tytułów, to zadnia jednoroczne, z czego 4 realizowane przez MOSiR. 
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał o inwestycję - poprawa bezpieczeństwa na pływalni 
przy ul. Głowackiego. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski wyjaśnił, że 
należy zainwestować w ogrodzenie pływalni, nie chroni ono terenu i pozwala na wejście na 
teren osób chcących skorzystać z pływalni  nielegalnie. Konieczny jest też remont obrzeży 
niecki basenowej i ciągów komunikacyjnych wokół niej. Dodatkowo modernizacji wymaga 
całość podbasenia, główne urządzenia hydrauliczne maja po kilkadziesiąt lat. Nastąpi również 
dołożenie małej infrastruktury, co uprzyjemni pobyt na obiekcie.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski wyraził zadowolenie z planowanych prac. Wyjaśnił, że 
przyjmował wiele uwag od mieszkańców, iż miejsce nie jest przyjazne, szczególnie dla rodzin 
z dziećmi.  
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Radny p. Krzysztof Makowski zapytał dalej o inwestycję - utworzenie kortu centralnego na 
obiekcie sportowym Miejski Klub Tenisowy. Czy będzie to tworzenie na nowo, odtwarzanie, 
czy wymiana nawierzchni kortu. Dalej zapytał, dlaczego inwestycję finansować ma Miasto 
(za 200 tys. zł), skoro obiekt przekazany został w dzierżawę stowarzyszeniu, które płacić 
będzie za korzystanie z obiektu 4 tys. zł miesięcznie.  
 
Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska odpowiedziała, że 200 tys. zł, to nie 
jest kwota wystarczająca na planowaną modernizację. Modernizacja ma na celu na taką 
zmianę, która pozwoli organizować na korcie centralnym rozgrywek o większej, niż 
dotychczas randze – potrzebne inne oświetlenie, nowe trybuny. Nawierzchnia kortu nie jest 
zła. Miejski Klub Tenisowy, dzięki zgodzie radnych i wydzierżawieniu obiektu na 15 lat, 
będzie miał możliwość zaciągania kredytów, aby inwestycja mogła zostać zrealizowana. 
Jednocześnie wolą Miasta jest, aby turnieje rozgrywane obecnie w innych miastach, mogły 
odbywać się w Łodzi.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, ile MKT dołoży do inwestycji z własnych środków.  
 
Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska odpowiedziała, że prawdopodobnie 
taką samą kwotę tj. ok. 200 tys. zł.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zapytał, o modernizację hali sportowej przy ul. Skorupki –  
w WPF zapisano kwotę 1 310 000 zł na 2 lata, a w przyszłym roku 10 tys. zł. Zapytał o zakres 
robót.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Łukasz Kucharski odpowiedział, że 
w tym roku zakończy się przygotowywanie dokumentacji BHP i ppoż. Dalej nastąpi 
realizacja planowanych robót.  
 
Radny p. Krzysztof Makowski zwrócił się z apelem, aby Miasto, kiedy inwestuje we własne 
obiekty zarządzane przez podmioty zewnętrzne, uzyskało możliwość dla dzieci i młodzieży 
do korzystania z obiektów bezpłatnie w ramach np. kolonii, szczególnie jeśli chodzi o dzieci  
z najuboższych rodzin.  
 
Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska odpowiedziała, że jak najbardziej 
przychyla się do tego apelu. Stąd zmiana zapisów w programach profilaktycznych  
w Wydziale Sportu i wola wydatkowania środków na wakacyjne zajęcia sportowe dla dzieci  
i młodzieży, czego dotychczas nie było. Dodała, że również ubolewa, iż kwota dzierżawy 
MKT, to jedynie 4 tys. zł, ale wynika ona z operatu szacunkowego. Jednocześnie koszty 
miesięczne ponoszone przez MKT nie są małe.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji p. Marta Przywara zwróciła się z apelem, aby na przestrzeni 
2021 r. mieć na uwadze dalsze wsparcie klubów sportowych, szczególnie tych najbardziej 
potrzebujących.  
 
Radny p. Tomasz Anielak powiedział, że dobrze, aby wszystkie kluby wspierać 
sprawiedliwie i pamiętać o klubach łódzkich, które wypracowały sukces. Podał przykład 
Klubu Sportowego „Społem” i warunki tam panujące.  
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Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska odpowiedziała, że nie brakuje 
sukcesów Klubu Sportowego „Społem”, szczególnie w łucznictwie. Zaapelowała jednak  
o cierpliwość w kwestii Klubu Sportowego „Społem”, a każda ze stron musi wywiązać się  
z własnych zobowiązań. Klub ten otrzymuje jedną z najwyższych dotacji z Miasta, 
jednocześnie podnajmuje powierzchnie, z czego czerpie ogromne korzyści. Niejeden klub 
chciałby mieć takie możliwości stworzone przez Miasto, poprzez przekazanie tych obiektów. 
Prace dotyczące hali na obszarze Parku Helenów rozpoczną się w przyszłym roku. Dodała, że 
w tenisie również Łódź odnosi sukcesy.  
 
Radny p. Tomasz Anielak wyraził nadzieję na szybkie zakończenie kłopotów Klubu 
„Społem”. Dodał, że Klub nie może od września pozyskiwać wpływów z dzierżawy, a są to 
ogromne straty dla Klubu.  
 
Wiceprezydent Miasta Łodzi p. Joanna Skrzydlewska odpowiedziała, że nie są to straty. 
Powołany kurator spotkał się już z przedstawicielami Klubu i wszelkie sprawy rozwiązywane 
są na bieżąco. Klub Jak dotąd jeszcze niczego nie stracił, a straciłby bez powołanego przez 
sąd kuratora i gdyby dziś przypadał 31 grudnia 2020r. Jeszcze jest kilka tygodni, aby klub 
podpisał wszystkie dokumenty i otrzymał dotację. Przypomniała, że Klub sam jest autorem 
własnego statutu, którego zapisy czym zapędziły go w „kozi róg”.  
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka dodała, że kurator 
wyznaczył termin Walnego Zebrania członków Klubu na 15 grudnia br.  
 
Na tym zakończono fazę pytań i dyskusji.  
 
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w części 
dotyczącej Wydziału Sportu. 
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu 
miasta Łodzi na 2021 rok, w zakresie merytorycznego zainteresowania Komisji Sportu  
i Rekreacji. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy 1 głosie „przeciw”  i 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 
 
Ad pkt 4 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048  
– druk nr 269/2020. 
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w części dotyczącej 
inwestycji 
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Komisja w głosowaniu przy 6 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w części dotyczącej 
sportu 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021-2048, w zakresie 
merytorycznego zainteresowania Komisji Sportu i Rekreacji.  
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 5 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  
– druk nr 274/2020. 
 
 
p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka przedstawiła projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały w części dotyczącej inwestycji stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Brak pytań. 
 
Brak głosów w dyskusji. 
 
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 6 - Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi  
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów  
– druk nr 275/2020. 
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p.o Zastępcy Dyrektora Wydziału Sportu p. Anna Świerkocka przedstawiła projekt 
uchwały wraz z uzasadnieniem.  
 
Projekt uchwały w części dotyczącej inwestycji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu. 
 
Faza pytań i dyskusji.  
 
Brak pytań. 
 
Brak głosów w dyskusji. 
 
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 
Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”  i braku  głosów 
„wstrzymuj ących się” , jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
 
Ad pkt 7 – Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że pisma które wpłynęły do Komisji 
(wymienione poniżej) umieszczone zostały w aplikacji e-Sesja oraz w folderze poczty 
elektronicznej pn. Aktówka, Komisja Sportu i Rekreacji. 
 
- pismo Komisji Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej w sprawie przekazania do  
do 8 grudnia 2020 r. opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej nt. projektu uchwały  
w sprawie budżetu miasta Łodzi na 2021 rok - druk nr 268/2020 oraz projektu uchwały  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2021 -2048  
- druk nr 26912020 
 
- odpowiedź MOSiR na zapytania radnego p. T. Anielaka na posiedzeniu Komisji Sportu  
16 listopada 2020 r. 
 
- odpowiedź Zarządu Inwestycji Miejskich na pismo Komisji Sportu i Rekreacji dotyczące 
zapytań radnego S. Pawłowskiego na posiedzeniu 14 września br.  
 
 
Spraw nie zgłoszono.  
 
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
 
   Protokół sporządziła     Wiceprzewodnicząca Komisji 
 
Magdalena Czerkawska      Marta Przywara 


