
Sprawozdanie z dzialalnoici L6dzkiej Rady Sportu 
w okresie od 22 maja 2015 do 31 grudnia 2015. 

tbdzka Rada Sportu zostala powolana zarzqdzeniem nr 1 104/VII/15 Prezydenta Miasta 

l,odzi w dniu 22 maja 201 5. W 201 5 roku obradowala dziewiqC razy wydajqc przy tym szeSc 

uchwal poprzedzonych wielogodzinnymi analizami, z czego cztery zawierajq istotne 

propozycje i rozwiqzania ukierunkowane na rozwoj lodzkiego sportu. 

Inauguracyjne posiedzenie Rady odbylo siq w dniu 1 czerwca 2015. 

W jego trakcie gremium sposrod swoich czlonkow wylonilo prezydium, w skladzie ktorego 

znaleili sic Zygfryd Kuchta na stanowisku przewodniczqcego oraz Malgorzata Niemczyk 

i Lech Leszczynski na stanowiskach wiceprzewodniczqcych. 

Drugie posiedzenie, ktorego program obejmowal przyjqcie planu pracy Rady, zostalo 

zaplanowane na dzien 8 czerwca 2015. Zestawienie propozycji zagadnien do planu pracy 

sporzqdzone przez czlonkow Rady liczylo 6 stron. Ostatecznie, przyjqty uchwalq plan 

na 20 15 rok uwzglqdnial przeprowadzenie oceny zasad finansowania kultury fizycznej 

i sportu w todzi, dokonanie analizy problematyki sportu dzieci i mlodzieiy, sportu 

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

zbadanie zagadnien zwiqzanych z baza, i infrastrukturq sportowq, a takze analizq materialow 

zwiqzanych z pracami nad sportowa, politykq sektorowq i programami wspolpracy 

z organizacjami. 

Prace nad wymienionymi obszarami rozpoczqly siq w dniu 22 czerwca 201 5 podczas 

trzeciego posiedzenia, ktorego przedmiotem by1 wstqp do analizy zagadnien zwiqzanych 

ze sportem dzieci i mlodzieiy, a takze wstqpne rozpatrzenie przykladow dobrych praktyk. 

W toku analiz merytorycznych Rada uznala za konieczne zorganizowanie posiedzen 

z udzialem komorek i jednostek UMt ,  zaangazowanych w prace w tym obszarze. Z uwagi 

na fakt, i e  od poczqtku organizacja obrad oraz koordynacja przeplywu informacji spoczywala 

na Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych U M t ,  prezydium 

za poirednictwem tej komorki rozpoczqlo gromadzenie niezbqdnych materialow i opracowan, 

zawiera-jqcych dane statystyczne na temat realizowanych zadan i dzialan. 

W dniu 6 lipca 2015 odbylo siq czwarte posiedzenie z udzialem Miejskiego Oirodka 

Sportu i Rekreacji w Lodzi. Jednostkq reprezentowali Radoslaw Podogrocki, owczesny 

dyrektor oraz Jacek Wolski, kierownik Dzialu Sportu MOSiR w todzi. W trakcie przeszlo 

dwugodzinnych obrad Rada dokonala szczegolowej analizy dzialan realizowanych przez 

MOSiR w todzi oraz wiqzqcych siq z tym kosztow. Wstgpnie przyjrzala siq takie 

kwestii infrastruktury sportowej oraz zagadnieniom organizacyjno-prawnym zwiqzanym 

z funkcjonowaniem jednostki. 



Dzien poiniej, 7 lipca 2015 r., odbylo siq kolejne, piqte posiedzenie, tym razem 

z udzialem Wydzialu Edukacji w Departamencie Spraw Spolecznych UML, 

reprezentowanym przez Dorotq Szafran, glownq specjalistke w Oddziale ds. Projektow 

i lnwestyc-ji, Barbare Furman-Slodk~ podinspektora w Oddziale Organizacji i Szk6l 

1'~tblicznych oraz Grzegorza Wilanowicza, glownego specjaliste w Oddziale ds. Pro-jektow 

i liiwestyc.ji. Rada wnikliwie przyjrzala siq problematyce klas sportowych, a takie 

przeanalizowala niateriq szkolnej infrastruktury sportowej, w tym boisk typu orlik. Ponadto, 

zbadana zostala sfera zwiqzana z prawami i obowiqzkami nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej. Na tej podstawie, w okresie miqdzy posiedzeniami, czlonkowie Rady 

sporzqdzili zestawienie 39 pomyslow i rozwiqzan, ktore powinny znaleic siq wSrod zadan 

i dzialan gminy w obszarze lodzkiego sportu dzieci i mlodziezy. Kazda propozycja zostala 

wnikliwie omowiona w trakcie szostego posiedzenia, ktore odbylo sig w dniu 3 sierpnia 201 5.  

Skala zagadnien wymagala jednak dodatkowych ustalen, wobec czego rozmowy zakonczono 

dwa tygodnie poiniej, w dniu 13 sierpnia 2015, podczas siodmych obrad, w ktorych udzial 

wziql Tomasz Trela, Pierwszy Wiceprezydent Miasta todzi. 

Owocem oSmiu tygodni prac, rozmow i analiz byla uchwala nr 3 todzkiej Rady 

Sportu w sprawie przyjecia propozycji zmian w zakresie rozwoju lodzkiego sportu dzieci 

i mlodzieky. Zawiera ona siedem rekomendacji, ktorych wdroienie ma kluczowe znaczenie 

dla rozwoju miasta w wyinienionym obszarze sportu. Ponadto prezydium korzystajqc 

z obecnosci wiceprezydenta Tomasza Treli podjqlo temat prac nad budzetem miasta. 

W wyniku rozmow Rada postanowila aktywnie wesprzec miasto w procesie 

tworzenia planu tinansowego na 201 6 rok poprzez dokonanie prezentacji dotychczasowych 

efektow swo.jej pracy Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w todzi.  

Do spotkania obu zespolow doszlo w dniu 24 sierpnia 2015. W trakcie posiedzenia 

koniis-ji prezydium Rady zaprezentowalo swoje uchwaly i wynikajqce z nich koncepcje. 

Dyskusja dotyczyla wielu aspektow lodzkiego sportu, chok glownym tematem by1 budzet 

niiasta na zadania sportowe. Spotkanie to zostalo pozytywnie ocenione przez Rade, ktora 

z optylnizmem spoglqda na dalszq wspolpracg obu organow. Z uwagi na trwajqce prace nad 

planem finansowym gminy, Rada postanowila obradowac po raz kolejny 

14 wrzesnia 20 1 5 .  

W trakcie osmego posiedzenia podsumowane zostaly dotychczasowe ustalenia, ktore 

zapadly podczas spotkan zarowno z wiceprezydentem Tomaszem Trelq, jak i z radnymi 

1 Komis-ji Sportu i Rekreacji Rady Mie-jskiej w todzi. Majqc na wzgledzie wczeSnie.jsze 

rekomendacje, Rada podjqla jednoglosnie kolejne trzy uchwaly tj. uchwalq nr 4 w sprawie 

wprowadzenia wskainika finansowego dla zadan realizowanych przez Wydzial Sportu 

w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta todzi, uchwalq nr 5 w sprawie 



realizacji inwestycji istotnych dla rozwoju lodzkiego sportu oraz uchwalq nr 6 w sprawie 

zwiekszenia nakladow na utrzymanie obiektow sportowych administrowanych przez Miejski 

OSrodek Sportu i Rekreac-ji w Lodzi. JednoczeSnie Rada podjqla decyzjq o koniecznoSci 

~akomunikowania mediom efektow dotychczasowych prac podczas konferencji prasowej, 

ktora ostatecznie zostala zaplanowana na dzien 7 paidziernika 201 5. 

Spotkanie z mediami poprzedzalo dziewiqte posiedzenie, ktore poSwiqcone zostalo 

kwestii wygospodarowania dodatkowych Srodkow finansowych na dzialania inwestycyjne 

~wiqzane z przywroceniem funkcji uzytkowych przyszkolnym obiektom sportowym 

oraz problematyce eksploatacji przyszkolnej bazy sportowej w godzinach pozalekcy-jnych. 

W ramach kontynuacji dzialan zwiqzanych z procesem tworzenia budzetu gminy, w dniu 

3 grudnia 201 5 odbylro siq spotkanie z udzialem Hanny Zdanowskiej, Prezydent Miasta todzi 

oraz .laroslawa Tumilowicza, przewodniczqcego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej 

w todzi oraz prezydium Rady. Prezydent Hanna Zdanowska przychylnie odniosla siq 

do stanowiska Rady informujqc jq jednoczeSnie o licznych ograniczeniach, ktore w danym 

momencie nie pozwalaly na wdrozenie wszystkich propozycji w zaproponowanym ksztalcie. 

Sednakze czqSc z zapisow dotyczqcych rozwoju lodzkiego sportu dzieci i mlodzieiy zostala 

wdrozona, a w odniesieniu do pozostalych tnvaly juz prace. JednoczeSnie, w d n i ~ ~  

16 listopada 2015, Zygfryd Kuchta zlozyl rezygnacjq z funkcji przewodniczqcego Rady, 

z uwagi na inne zobowiqzania zawodowe. 

Do dnia 3 1 grudnia 201 5 Lcidzka Rada Sportu odbyla dziewiqc posiedzen, w trakcie 

ktorych podjela 6 uchwal. Spotkala siq z dyrekcjq Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji 

w Lodzi, Wydzialu Edukacji w Deparlamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta todzi 

oraz przedstawicielami Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w todzi. Zgodnie z wolq 

Rady, w kazdym posiedzeniu uczestniczyl dyrektor Wydzialu Sportu w Departamencie Spraw 

Spolecznych U M t  wraz z pracownikiem odpowiedzialnym za obslugq administracyjno 

-0rganizacyjnq. W obradach uczestniczylo Srednio dwunastu czlonkow z piqtnastu 

powolanych, przy czym najmniej bylo to 10 osob. b;gkk. 
rzewodniczqcy 

Lodzkiej Rady Sportu 

Zalaczniki: 

uchwala nr 1 Lodzkiej Rady Sportu z dnia 1 czenvca 2015 r. w sprawie powolania 

I'rzewodniczqcego oraz dwoch Wiceprzewodniczqcych Eodzkiej Rady Sportu; 



uchwala nr 2 Lodzkiej Rady Sportu z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przyjecia planu 

pracy Lodzkiej Rady Sportu w 201 5 roku; 

uchwala nr 3 Lodzkiej Rady Sportu z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjecia 

propozycji zmian w zakresie rozwoju lodzkiego sportu dzieci i mlodzieiy; 

uchwala nr 4 tcidzkiej Rady Sportu z dnia 14 wrzeinia 20 15 r. w sprawie wprowadzenia 

wskaznika finansowego dla zadan realizowanych przez Wydzial Sportu w Departamencie 

Spraw Spolecznych Urz~du Miasta Lodzi; 

uchwala nr 5 L6dzkie.j Rady Sportu z dnia 14 wrzeinia 2015 r. w sprawie realizac-ji 

inwestycji istotnych dla rozwo-ju lodzkiego sportu; 

uchwala nr 6 Idodzkie.j Rady Sportu z dnia 14 wrzeinia 2015 r. w sprawie zwiekszenia 

nakladbw na utrzymanie obiektow sportowych administrowanych przez Miejski OSrodek 

Spoi-tu i Rekreacji w todzi. 


