
Uchwah nr 7 L6dzkiej Rady Sportu 
z dnia 12 stycznia 201 6 r. 

w sprawie uzupetnienia sktadu Prezydium L6dzkiej Rady Sportu. 

Czlonkowie Eodzkiej Rady Sportu, na podstawie przeprowadzonego glosowania, uzupelniajq 
sklad Prezydium poprzez powolanie: 

Przewodniczqcego Eodzkiej Rady Sportu - Pana Marcina Chudzika. 

Podpisy Czlonkow Komisji Skrutacyjnej 

Malgorzata Niemczyk; 

- Pan Lech Leszczynski. 



Uchwala nr 8 t6dzkiej Rady Sportu 
z dnia 9 lutego 2016 r. 

w sprawie przyjecia planu pracy t6dzkiej Rady Sportu w 2016 roku. 

t6dzka Rada Sportu przyjmuje plan pracy na 2016 rok, uwzgIqdniajqcy kontynuacjq dziaian 
w ramach nastqpujqcych pozycji tematycznych: 

1, analiza problematyki finansowej zwiqzanej z kulturq fizycznq i sportem w Lodzi; 
2 .  analiza problematyki stypendiow i nagrod dla zawodnikow i trenerow; 
3. analiza problematyki sportu dzieci i mlodziezy oraz sportu szkolnego; 
4. analiza problematyki sportu seniorskiego, wyczynowego, akademickiego, a takze sportu 

amatorskiego i rekreacji ruchowej; 
5. analiza problematyki zwiqzanej z bazq i infrastrukturq sportowq; 
6. analiza materialow zwiqzanych z pracami nad sportowq politykq sektorowq, a takze 

programami wspcilpracy z organizacjami. 

Jednoczegnie, Rada przyjmuje, ze zagadnienia nieobjqte niniejszym planem bqdq poddawane 
pod obrady w miarq potrzeb. 

r 

odzkiej Rady Sportu 



Uchwala nr 9 E6dzkiej Rady Sportu 
z dnia 5 kwietnia 2016 r. 

w sprawie rekomendacji zwiekszenia 6rodk6w finansowych na realizacje zadania 
publicznego Wspieranie szkolenia sportowego w drugiej polowie 2016 roku. 

Lodzka Rada Sportu, po przeanalizowaniu wymagan szczegblowych zadania 
publicznego pn. Wspieranie szkolenia sportowego, zlecanego do realizacji przez Wydzial 
Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta Lodzi w ramach otwartego 
konkursu ofert, a takze na podstawie oceny wynikow sportowych osislganych w biezqcym 
sezonie przez lodzkie zespoly ligowe, rekomenduje zwiqkszenie Srodk6w finansowych 
przewidzianych na wymienione zadanie w drugiej polowie 2016 roku o kwotq 410.000 zl 
(1  0% Srodkow zaplanowanych na zadanie Wspieranie szkolenia sportowego w I1 p6lroczu 
20 16). 

Przeprowadzona analiza wskazuje znaczne prawdopodobienstwo awansu kolejnych 
druzyn do wyzszycl~ klas rozgrywkowych, co w konsekwencji oznacza koniecznoSC 
zabezpieczenia dodatkowej puli Srodk6w we wskazanej wysokoici, kt6ra w opinii Rady 
pozwoli na efektywna, realizacjq wymienionego zadania. 

L6dzkiej Rady Sportu 



Uchwala nr 10 Lcidzkiej Rady Sportu 
z dnia 5 kwietnia 2016 r. 

w sprawie rekomendacji zmian regulamin6w przyznawania 
sportowych stypendiciw i nagr6d Prezydenta Miasta Lodzi. 

Lbdzka Rada Sportu, po dokonaniu analizy regulaminow przyznawania stypendidw i nagrod 
dla zawodnikow oraz nagrdd dla trenerow, stanowiqcych zalqczniki do uchwal Nr XI1124211 5 
Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 maja 201 5 r., Nr XI11243115 Rady Miejskiej w todzi  z dnia 
20 maja 201 5 r. oraz Nr XI1124411 5 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 maja 201 5 r., a takze 
po zapoznaniu sie z projektami nowych uchwal sporzqdzonymi przez Wydzial Sportu 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzedu Miasta Lodzi rekomenduje: 

wprowadzenie spojnych kryteriow nagradzania dla zawodnikow i trenerow, dajqcych 
mozliwoSC przyznania nagrody zawodnikowi i jego trenerowi za takie same osiqgniqcia 
sportowe. 

Do pozostalych zapisow projektow sporzqdzonych przez Wydzial Sportu w Departamencie 
Spraw Spolecznych UML na podstawie aktualnie obowiqzujqcych uchwal, todzka Rada 
Sportu nie wnosi uwag. 



Uchwaia nr 11 Ebdzkiej Rady Sportu 
z dnia 6 czerwca 2016 r. 

w sprawie upamiptnienia zmariego 2 czerwca 2016 Andneja Niemczyka 
pochbwkiem w alei zastukonych cmentana Doly w todzi. 

Lodzka Rada Sportu, majqc na wzglqdzie sportowy dorobek Andrzeja Niemczyka, lodzianina 
roku 2005, trenera pi3ki siatkowej, tw6rcy sukcesow siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet, 
I, ktorq zdobyl dwukrotnie zloty medal na mistrzostwach Europy, wielokrotnego zdobywcy 
mistrzostw Niemiec i Turcji, uhonorowanego Krzyiem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
rekomenduje upamietnienie zmarlego poprzez zgodq Prezydenta Miasta Lodzi na pochowek 
w alei zasluzonych cmentarza Doly w Lodzi. 



Uchwala nr 12 L6dzkiej Rady Sportu 
z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie utnymania w 2017 roku finansowania zadania publicznego 
pn. Wspieranie szkolenia sportowego. 

E6dzka Rada Sportu, po dokonaniu szczeg6lowej analizy sukces6w sportowych 

osiqgniqtych przez i6dzkie drukyny, rekomenduje utrzymanie w 2017 roku finansowania 

zadania publicznego pn.' Wspieranie szkolenia sportowego w kwocie 8 700 000 zl. 
I Mistrzostwo i Puchar Polski Budowlanych Rugby SA, awans do europejskich 

. \ 

il puchar6w siatkarek Budowlanych E6di SA, wysoka pozycja w ekstraklasie pilkarek noaych 8 ,{ 

UKS SMS i waterpolist6w ESTW, aspiracje 16dzkich drukyn pilkarskich do awansu 

do wykszej klasy rozgrywkowej, plany rozwoju Klubu h&lowego Orzel E6di, a &e 

k1 medali mistrzostw Polski junior6w i mlodzik6w w grach zespolowych oraz licme medale ~. 

w sportach indywidualnych stanowiq jedynie czq.46 fimdamentu szkolenia wypracowanego : .  

w biekqcyrn roku. - , 
-11, Intencja, Rady jest utrzymanie finansowania wlw zadania na poziomie . . ,  

z roku 20 16, do urnokliwi dalszy rozw6j 16dzkiego sportu i d e j  szy zagrozenie stagnacji. 

t6dzkiej Rady sportu 
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