
Sprawozdanie z dzialalnoici E6dzkiej Rady Sportu 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016. 

Lodzka Rada Sportu, powolana zarzqdzeniem nr 1 104NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia 22 maja 201 5, w 2016 roku obradowala dwanaScie razy wydajqc szeSC uchwal opartych 

na doglqbnych analizach, przy czym trzy zawieraja, istotne propozycje i rozwiqzania 

ukierunkowane na rozwoj lodzkiego sportu. 

W dniu 12 stycznia 20 16 odbylo siq dziesiqte posiedzenie rady, ktore bylo jednoczegnie 

pierwszym w 2016 roku. W zwiqzku z pisemnq rezygnacja, Zygfryda Kuchty z funkcji 

przewodniczqcego rady, zlozonq w dniu 16 listopada 201 5, gremium dokonalo uzupelnienia 

skladu prezydium. W wyniku przeprowadzonej kooptacji, na podstawie uchwaly nr 7 z dnia 

12 stycznia 201 6 w sprawie uzupelnienia skladu Prezydium Lodzkiej Rady Sportu, 

przewodniczqcym zostal Marcin Chudzik. Na stanowiskach wiceprzewodniczqcych pozostali 

Malgorzata Niemczyk i Lech Leszczynski. W czasie posiedzenia omowiono takze przebieg 

spotkania prezydium rady z Pania, Hannq Zdanowska, Prezydent Miasta Lodzi, kt6re odbylo 

siq pod koniec 201 5 roku. 

W okresie miqdzy posiedzeniami, L6dzka Rada Sportu skierowala do wladz miasta 

kodzi sprawozdanie z dzialan zrealizowanych przez gremium w 201 5 roku. Dokument zostal 

opublikowany w Biuletynie Inforrnacji Publicznej Urzqdu Miasta todzi.  

Jedenaste posiedzenie (II w 2016 roku), ktorego program obejmowal m.in. przyjqcie 

nowego planu pracy rady, zostalo zaplanowane na dzien 9 lutego 2016. Harrnonogram prac 

na 2016 rok, przyjqty uchwalq nr 8 Lodzkiej Rady Sportu, uwzglqdnial przeprowadzenie 

oceny problematyki finansowania sportu w Lodzi, analizq systemu stypendiow i nagrod 

Prezydenta Miasta todzi  dla zawodnikow i trenerow, sportu dzieci i mlodziezy, sportu 

szkolnego, seniorskiego, wyczynowego, akademickiego, amatorskiego i rekreacji ruchowej, 

ocenq stanu lodzkiej bazy i infrastruktury sportowej, a takze analizq materialow zwiqzanych 

z pracami nad sportowa, politykq sektorowa, oraz prograrnami wspolpracy z organizacjami. 

Prace merytoryczne nad wymienionymi obszarami rozpoczqly siq w dniu 1 marca 201 6 

podczas dwunastego posiedzenia (III w 2016 roku), ktorego przedmiotem byla analiza 

problematyki sportowych stypendiow i nagrod przyznawanych corocznie przez Prezydenta 

Miasta Lodzi. Rada bardzo szczegolowo przeanalizowala zapisy w regulaminach zawartych 

w uchwalach Rady Miejskiej w Lodzi. 

Rozmowy na ten temat byly kontynuowane podczas trzynastego uroczystego spotkania 

(IVposiedzenie w 2016 roku), ktore odbylo siq w dniu 22 marca 2016. W posiedzeniu wziqla 

udzial Pani Hanna Zdanowska, Prezydent Miast todzi, kt6ra zlozyla radzie iyczenia 

Swiqteczne, a takze wyrazila nadzieje na kolejne sukcesy lodzkiego sportu, a w toku 



prowadzonych rozm6w udzielila licznych odpowiedzi na zapytania dotyczqce lodzkich 

inwestycji sportowych oraz spraw budzetowych. 

Ostateczne ustalenia w sprawie gminnego systemu sportowych stypendi6w i nagrbd 

zapadly w trakcie czternastego posiedzenia (V w 2016 roku), przeprowadzonego w dniu 

5 kwietnia 2016. Rada podjqla uchwalq nr 9 w sprawie rekomendacji zmian regulaminbw 

przyznawania sportowych stypendi6w i nagr6d Prezydenta Miasta Lodzi. Intencjq rady bylo 

zapewnienie sp6.jnoSci systemu nagradzania. Wydzial Sportu w Departamencie Spraw 

Spolecznych UML zastosowal siq do wskazanych wytycznych, wprowadzajqc sugerowane 

zmiany podczas prowadzonych w kwietniu prac nad uchwalami zmieniajqcymi regulaminy 

przeprowadzania naborciw. Ponadto, podczas czternastego posiedzenia dokonano analizy 

sytuacji sportowej 16dzkich druzyn uczestniczqcych w rozgrywkach ligowych. W oparciu 

o zebrane inforrnacje, w zwiqzku z przewidywanymi awansami kolejnych zespol6w 

do najwyzszych klas rozgrywkowych, podjeta zostala uchwala nr 9 L6dzkiej Rady Sportu 

z dnia 5 kwietnia 2016 w sprawie rekomendacji zwiqkszenia Srodkbw finansowych 

na realizac.jq zadania publicznego ,,Wspieranie szkolenia sportowego" w drugiej polowie 

201 6 roku. 

W dniu 9 maja 2016 odbylo sie piqtnaste posiedzenie (VI posiedzenie w 2016 roku) 

poSwiqcone pracom nad ustaleniem kryteribw oceny funkcjonowania klas sportowych 

w lodzkich placbwkach edukacyjnych. Rada zglqbiala zasady tworzenia, oceniania 

i likwidowania klas sportowych, dqzqc przy tym do stworzenia mechanizmu umozliwiajqcego 

ocenq efektywnoici. Podczas piqtnastego posiedzenia gremium ustosunkowalo siq takie 

do wplywajqcych wniosk6w o wydanie rekomendacji, zglaszanych przez kluby i instytucje. 

Przeglosowane zostalo stanowisko o pozostawieniu wszelkich zewnetrznych wniosk6w 

o udzielenie rekomendacji bez rozpatrzenia, z uwagi brak podstawy prawnej do takiego 

dzialania przez organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta Eodzi. 

Na poczqtku szesnastych obrad (VII w 2016 roku), przeprowadzonych w dniu 6 czerwca 

2016, L6dzka Rada Sportu, majqc na wzglqdzie sportowy dorobek Sp. Andrzeja Niemczyka, 

lodzianina roku 2005, trenera pilki siatkowej, twbrcy sukcesow siatkarskiej reprezentacji 

Polski kobiet, z ktorq zdobyl dwukrotnie zloty medal na mistrzostwach Europy, 

wielokrotnego zdobywcy mistrzostw Niemiec i Turcji, uhonorowanego Krzyzem Oficerskim 

Orderu Odrodzenia Polski uchwalq nr 1 1 zarekomendowala upamietnienie zmarlego poprzez 

zgodq Prezydenta Miasta Lodzi na pochowek w alei zasluzonych cmentarza Doly w Lodzi. 

W dalszej czqSci posiedzenia kontynuowany by1 temat klas sportowych. Ponadto rada 

pochylila siq nad problematykq zasad uzytkowania boisk wielofunkcyjnych, wybudowanych 

w todzi w ostatnich latach w ramach budzetu obywatelskiego. 



I Ustalenia dotyczqce funkcjonowania klas sportowych zostaly podsumowane podczas 

siedemnastego posiedzenia (VIII w 2016 roku), przeprowadzonego w dniu 27 czenvca 2016. 

Z uwagi na koniecznoid zgromadzenia dalszej niezbqdnej dokumentacji utrudnionej przez 

rozpoczqcie okresu wakacyjnego, terrnin sporzqdzenia finalnej rekomendacji zostal odsuniqty 

w czasie. 

Osiemnaste obrady (IX w 2016 roku) odbyly siq w dniu 5 wrzeinia 2016 i zostaly 

w caloici poiwiqcone analizie pro-jektu planu budzetowego na 2017 rok w obszarze sportu 

i rekreacji. Rada skupila siq na ocenie sytuacji sportowej l6dzkich klub6w i realnych potrzeb 

zwiqzanych z ich funkcjonowaniem. W toku prowadzonych dyskusji om6wiono rozwiqzania 

funkcjonujqce w innych gminach, ukierunkowane na wspieranie szkolenia sportowego. 

W dniu 6 wrzeSnia 2016 do siedziby Wydzialu Sportu w Departamencie Spraw 

Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzi wplynqla pisemna rezygnacja Zygfryda Kuchty z prac 

w radzie. Rozpoczqte zostaly pracy nad zarzqdzeniem zmieniajqcym zarzqdzenie 

nr 1 104NII/15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 22 maja 201 5 w sprawie powolania L6dzkiej 

Rady Sportu, okreilajqcym jej sklad. 

Dziewiqtnaste obrady (X w 2016 roku) Lbdzkiej Rady Sportu, przeprowadzone w dniu 

10 pazdziernika 201 6, w glownej mierze poiwiqcone byly prezentacji wstqpnych zalozen 

podrozdzialu nowego projektu polityki sektorowej gminy w obszarze kultury fizycznej 

i sportu, dotyczqcego wspierania szkolenia sportowego. Material zaprezentowany przez 

Marka Kondraciuka, p.0. Dyrektora Departamentu Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta todzi,  

zostal szeroko om6wiony przez gremium. 

W okresie pomiqdzy posiedzeniami, zarzqdzeniem nr 4733/VII/16 Prezydenta Miasta 

Lodzi z dnia 3 1 paidziernika 2016 zmieniajqcym zarzqdzenie w sprawie powolania L6dzkiej 

Rady Sportu, w miejsce Zygfryda Kuchty, ktory w dniu 6 wrzeinia zlozyl pisemnq 

rezygnacjq, do skladu rady wlqczony zostal Zbigniew Pacholczyk. 

Dwudzieste posiedzenie rady (XI w 2016 roku) zostalo przeprowadzone w dniu 

28 listopada 2016. Gremium skupilo siq na kontynuacji rozm6w w sprawie dalszych 

kierunkow prac nad pro-jektem gminnej polityki rozwoju sportu, a takie dyskutowalo na temat 

zasad wykorzystania sportowych obiekt6w przez kluby, w tym obiektbw przyszkolnych. 

W dniu 14 grudnia 20 16 odbylo siq dwudzieste pienvsze, uroczyste, bozonarodzeniowe 

posiedzenie Lodzkiej Rady Sportu (XII w 2016 roku) z udzialem Pana Tomasza Treli, 

Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Lodzi. W trakcie obrad podjqta zostala uchwala 

nr 12 Lodzkiej Rady Sportu w sprawie utrzymania w 2017 roku finansowania zadania 

publicznego pn. ,,Wspieranie szkolenia sportowego". Intencjq rady bylo utrzymanie 

finansowania w/w zadania na poziomie z roku 2016, w celu umozliwienia dalszego rozwoj 

lodzkiego sportu i zmniejszenia zagrozenia stagnacjq. 



Celem dyskusji i analiz przeprowadzonych przez czlonkow Lodzkiej Rady Sportu I 

w 2016 roku bylo dostarczenie wladzom gminy, a takze poszczeg6lnym kom6rkom 

i jednostkom miasta obiektywnej informacji o stanie 16dzkiego sportu, a takze wykazanie 

opinii odzwierciedla~jqcej glos lbdzkiego Srodowiska sportowego. 

~rednia  obecnoSci podczas wszystkich dwunastu przeprowadzonych w 2016 roku 

posiedze6, wynosi 10 czlonk6w. Na wniosek rady w kaidym z posiedzeli uczestniczyl Pan 

Marek Kondraciuk, p.0. Dyrektora Departamentu Spraw Spolecznych UMt .  

Posiedzenia Lbdzkiej Rady Sportu sq protokolowane, a caloSC dokumentacji 

publikowana jest w zakladce ,,tbdzka Rada Sportu" na stronie htt /sportowa.lodz.pl/. Y 

Zalqczniki: 

i~chwata nr 7 tbdzkiej Rady Sportu z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie uzupetnienia sktadu 

Prezydium Lbdzkiej Rady Sportu; 

i~chwata nr 8 Lbdzkiej Rady Sportu z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przy-jqcia planu pracy 

todzkiej Rady Sportu w 201 6 roku; 

uchwata nr 9 L6dzkiej Rady Sportu z dnia 5 kwietnia 201 6 r. w sprawie rekomendacji zwiqkszenia 

Srodkbw finansowych na realizacjq zadania publicznego Wspieranie szkolenia sportowego 

w drugiej polowie 201 6 roku; 

uchwata nr 10 Lbdzkiej Rady Sportu z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie rekomendacji zmian 

regulaminbw przyznawania sportowych stypendibw i nagrbd Prezydenta Miasta todzi; 

uchwata nr I 1  Lbdzkiej Rady Sportu z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie upamiqtnienia zmartego 

2 czerwca 201 6 Andrzeja Niemczyka poch6wkiem w alei zasluzonych cmentarza Dolry w todzi. 

uchwata nr 12 Lbdzkiej Rady Sportu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie utrzymania 

w 201 7 roku finansowania zadania publicznego pn. Wspieranie szkolenia sportowego. 


