
DPr-BRM-II.0012.15.12.2018 
Protokół nr 1/XI/2018 

 
inauguracyjnego posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 

Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 30 listopada 2018 r.  

 
 
I. Obecność na posiedzeniu: 
 
 
stan Komisji   -   12 radnych  
 
obecnych   -    11 radnych  
 
nieobecnych  -     1 radny         tj. p. Krzysztof Makowski 
          
          
 
oraz zaproszeni goście. 
 
 
Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Zaproszenie dla radnych na posiedzenie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
 
II. Proponowany porządek posiedzenia: 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

2. Wybór Przewodniczącego Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 
 
3. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 

4. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
a/ zgłaszanie kandydatów 
b/ prezentacja kandydatów 
c/ głosowanie 
 
6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
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III. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski powitał obecnych na sali radnych 
oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził quorum 
niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał i opinii.  
 
 
Ad pkt 1 - Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski otworzył posiedzenie. 
 
 
Ad pkt 2 - Wybór Przewodniczącego Komisji.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Marcin Gołaszewski zwrócił się z prośbą o zgłaszanie 
kandydatur. 
 
Radna p. Marta Przywara zgłosiła kandydaturę radnego p. Rafała Reszpondka. Wyjaśniła, 
że radny ma doświadczenie w pracy tej Komisji, co jest niezwykle istotne. 
 
Radny p. Rafał Reszpondek wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za zgłoszenie 
jego kandydatury. Wyjaśnił, że jest to jego trzecia kadencja w Radzie Miejskiej i od początku 
pracował w Komisji Sportu i Rekreacji. Ze sportem związany jest od 7. roku życia.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie kandydaturę radnego p. Rafała 
Reszpondka.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała kandydaturę. 
 
 
Ad pkt 3 - Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Komisji. 
 
 
Prowadzenie posiedzenia przejął Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek. 
 
 
Ad pkt 4 – Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
 
Przewodniczący Komisji p. Rafał Reszpondek zwrócił się z prośbą o zgłaszanie propozycji 
dotyczących liczby wiceprzewodniczących komisji.  
 
Radny p. Damian Raczkowski zaproponował trzech wiceprzewodniczących komisji. 
 
 



 3

Przewodniczący Komisji p. Rafał Respondek poddał pod głosowanie propozycję trzech 
wiceprzewodniczących Komisji.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 
 
Ad pkt 5 - Wybór Wiceprzewodniczących Komisji. 
 
 
Radny p. Michał Olejniczak w imieniu Klubu  Sojuszu Demokratycznej zgłosił kandydaturę 
radnego p. Sylwestra Pawłowskiego. Podkreślił doświadczenie w pracy radnego p. Sylwestra 
Pawłowskiego, z racji pełnienia przez niego tej funkcji od 1994 roku. W poprzedniej kadencji 
również zasiadał w tej Komisji i sprawował w niej funkcję wiceprzewodniczącego. 
Podkreślił, że zgłaszając tę kandydaturę przede wszystkim zwraca uwagę na doświadczenie 
radnego w pracach tej Komisji.  
 
Radny p. Sylwester Pawłowski zgłosił kandydaturę radnej p. Marty Przywary. Wyjaśnił, że 
jest debiutantką w gronie radnych. Podkreślił natomiast jej aktywność w środowisku 
sportowym i widzewskim. Jako uczennica uprawiała dwie dyscypliny sportu, jest mocno 
związana z działalnością jednego z klubów sportowych i cieszy się tam ogromnym zaufaniem 
i sympatią.  
 
Radny p. Damian Raczkowski zgłosił kandydaturę radnego p. Mariusza Przybyły. Wyjaśnił, 
że to kolejna kadencja radnego, a w Radzie Miejskiej zajmował się głównie sportem. Radny 
jest również przedstawicielem środowiska kibicowskiego.  
 
Radna p. Marta Grzeszczyk powiedziała, że Klub Prawa i Sprawiedliwości nie ma swojego 
przedstawiciela w prezydium Komisji, jednakże bardzo cieszy ją kandydatura do składu 
prezydium radnego p. Mariusza Przybyły.  
 
Radny p. Sylwester Pawłowski wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za zgłoszenie 
jego kandydatury. Wyjaśnił, że od lat związany jest łódzkim sportem, poza działalnością  
w Radzie Miejskiej od lat pełni funkcję prezesa Szkolnego Związku Sportowego. Zajmował 
się inwestycjami dotyczącymi łódzkiego sportu – hala przy ul. Małachowskiego, początki 
remontu stadionu RTS Widzew, zanim zapadła decyzja o jego przebudowie. Znajomość 
łódzkiego sportu, to również znajomość łódzkich olimpijczyków, trenerów i sportowców.  
 
Radna p. Marta Przywara wyraziła zgodę na kandydowanie i podziękowała za zgłoszenie 
jej kandydatury. Wyraziła nadzieję, że nie rozczaruje osób, które na nią liczą i będzie 
stanowiła wsparcie dla przewodniczącego Komisji.  
 
Radny p. Mariusz Przybyła wyraził zgodę na kandydowanie i podziękował za zgłoszenie 
jego kandydatury. Wyjaśnił, że całe jego życie związane jest ze sportem, jest absolwentem 
Wychowania Fizycznego. Jego życie zawodowe również związane jest ze sportem i ma 
nadzieję, że to doświadczenie będzie procentowało w pracach Komisji.  
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie kandydaturę radnego p. Sylwestra 
Pawłowskiego. 
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Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie kandydaturę radnej p. Marty Przywary.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 8 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i braku  głosów „wstrzymuj ących się” , jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę. 
 
 
Przewodniczący Komisji  poddał pod głosowanie kandydaturę radnego p. Mariusza Przybyły.  
 
 
Komisja w głosowaniu przy 9 głosach „za” , przy braku  głosów „przeciw”   
i 1 głosie „wstrzymuj ącym się” , pozytywnie zaopiniowała kandydaturę. 
 
 
Ad pkt 6 - Sprawy wniesione i wolne wnioski. 
 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że 10 grudnia br. o godz. 11.00 odbędzie się 
kolejne posiedzenie, a zostanie poświęcone opiniowaniu budżetu miasta na 2019 rok.  
 
Innych spraw nie zgłoszono.  
 
 
Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 
 
 
   Protokół sporządziła      Przewodniczący Komisji 
 
Magdalena Czerkawska             Rafał Reszpondek 
 
 


