
Posiedzenie nr 46 
Komisja Sportu i Rekreacji  

Rady Miejskiej w Łodzi 
5 marca 2018 r. 

 
 

I. Dokonano zmian w porz ądku obrad poprzez wł ączenie projektów uchwał: 

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 50/2018 . (jako punkt 5)  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018 – 2040  
– druk nr 51/2018. (jako punkt 6) 

Wynik głosowania przyj ęcia porz ądku obrad po zmianach: „za” – 6 głosów, 
„przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  – 0 głosów 

II. Zrealizowano porz ądek obrad:  

1. Przyjęto protokół nr 44/I/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.  

Opinia pozytywna: „za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 0 głosów. 

2. Komisja zapoznała się z informacją na temat podziału pieniędzy pomiędzy łódzkie 
kluby sportowe przedstawioną przez Wydział Sportu.   

3. Komisja zapoznała się z informacją na temat stanu realizacji łódzkich inwestycji 
sportowych: stadionu żużlowego Orzeł przy ul. 6 Sierpnia 71 oraz małej hali 
sportowej przy Alei Unii Lubelskiej 2 przedstawioną przez Zarząd Inwestycji 
Miejskich.  

4. Komisja zapoznała się z informacją podsumowującą organizację przez Miasto Łódź 
zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych w 2018 r. 
przedstawioną przez merytoryczne komórki i jednostki organizacyjne UMŁ.  

5. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian 
w budżecie miasta Łodzi na 2018 rok – druk nr 50/2018 .  

Opinia pozytywna: „za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 1 głos. 

6. Rozpatrzono i zaopiniowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2018 – 2040  
– druk nr 51/2018.  

Opinia pozytywna: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się”  
– 2 głosy. 

7. W punkcie Sprawy wniesione i wolne wnioski omówiono sprawy zgłoszone przez 
członków komisji.  
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