Uchwala nr 3 tddzkiej Rady Sportu
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjecia propozycji zmian w zakresie rozwoju
l6dzkiego sportu dzieci i mlodzieiy.

L6dzka Rada Sportu po przeprowadzeniu serii spotkan oraz dokonaniu szczegolov ych analiz
zadan i dzialan realizowanych przez Wydzial Edukacji, Wydzial Sportu, a tak8:e Miejski

-

OSrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi rekomenduje wdrozenie nastqpujqcych zmian v obszarze
16dzkiego sportu dzieci i mlodziezy:

- ciwle doskonalenie systemu finansowania szkolenia sportowego oraz rozwijonie palely
zaduli ohejmujqcych sport dzieci i mlodziezy zgodnie z postepujqcym rozwoj~?mmiasta
i zachodzqcymi zmianami spolecznymi;

- ustahilizowanie procedur konkursowych w sposdb gwarantujqcy przewidywalnq
terminowos'i. rozstrzygniqi, umozliwiajqcq realizacjq zadali i wydatkowanic s'rodkdw
puhlicznych odpoczqtku roku kalendarzowego;

- podjqcie przez wladze miasta stanowiska w zakresie roli Miejskiego Os'rodka Sportu
i Rekreacji w Lodzi, okres'lajqcego jednoznacznie funkcje i obszar zadali rear izowanych
przezjednostkq, a takze podjqcie stanowiska w zakresie moiliwos'ci powierzeni, r obiektdw
administrowanych przez MOSiR w Lodzi operatorom zewnqtrznym, w tym m. n. klubom
sportowym przy jednoczesnym przesuniqciu s'rodkdw bedqcych w gestii jednost,'-i nu rzecz
16dzkich organizacji sportowych;

- utworzenie programu skierowanego do dyrektordw lddzkich placdwek edu kacyjnych,
zachqcajqcego do angazowania nauczycieli wychowania fizycznego do prowad; znia lekcji
wf
MI

MI

kla~achI - JII, propagujqcego doszkalanie nauczycieli edukacji wczes ~oszkolnej

zakresie kultury fizycznej i wychowania Jizycznego, ukuzujqcego zalety uc ~estnictwu

szkdi we wszelkich programach

sportowych,

wskazujqcego

mozliwos'c

plynqce

ze wspd lpracy z lddzkimi organizacjami sportowymi, a takze proponujqcego ak S.?y izujqce
rozwiqzunia dla dzieci, ktdre nie hiorq udzialu w lekcjach wf;.

- wdrozenie programu ,,Mdj przyjaciel w f ', przeciwdziatajqcego zwolnieniom uczfi;dw z lekcji
wychowaniafizycznego w lddzkich szkolach;
- utworzenie jednolitego systemu tworzenia, funkcjonowania, nadzoru oraz lik vidowania

klas sportowych, opartego nu s'cislej wspdlpracy Wydzialu Edukacji i Wydzi,rlu Sportu
Urzedu Miasta Lodzi;

- utworzenie preferencyjnego, jednolitego systemu wynajmu obiekt6w sportowycli, zardwno

przyszkolnych jak i administrowanych przez MOSiR w todzi, funkcjonujqcego w oparciu
o internetowq, og6lnodosttpnq wyszukiwarke, uznajqcego priorytet dziatad o cibarakterze
szkoleniowym.
Implementacja zaproponowanych rozwiqzan wiqze siq z koniecznoicia, znacznego
zwiqkszenia nakladow finansowych w przedmiotowym obszarze sportu, a takze istotnego
dofinansowania dzialan zwiqzanych z rewitalizacjq i utrzymaniem bazy sportowe:, jednakze
w opinii Rady niesie ze sobq istotne korzygci. Celem niniejszej uchwaly jest prze~lstawienie
propozycji rozwiqzan ukierunkowanych na zainteresowanie mlodych lodzian sporte TI poprzez
poprawe warunkow jego uprawiania oraz zwielokrotnienie wysokich wynikow spori owych.
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