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Protokół nr 54/XI/2018 
 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji 
Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 31 października 2018 r. 
I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji:   9 radnych, 

obecnych:   6 radnych, 

nieobecnych:  3 radnych, tj. 

1. radny p. Mariusz Chruścik – nieobecny nieusprawiedliwiony;  

2. radny p. Bartosz Domaszewicz – nieobecny nieusprawiedliwiony; 

3. radny p. Rafał Reszpondek – nieobecny nieusprawiedliwiony; 

oraz zaproszeni goście.  

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczył:  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz; 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 53/X/2018 z dnia 8 października 2018 r. 

2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej 
w Łodzi za okres VII kadencji (2014 – 2018).  

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia. 

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: po stwierdzeniu quorum, na 
podstawie listy obecności radnych, otworzył posiedzenie komisji. Pan przewodniczący 
przedstawił proponowany porządek obrad i zapytał o uwagi.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie przyjęcie 
proponowanego porządku obrad.  

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ącym się”  pozytywnie przyjęła proponowany porządek obrad.  

Wobec powyższego przewodniczący komisji przystąpił do realizacji dziennego porządku 
obrad.  

Ad pkt 1 Przyj ęcie protokołu nr 53/X/2018 z dnia 8 października 2018 r. 

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: zapytał o uwagi do protokołu 
nr 53/X/2018 z dnia 8 października 2018 r.  

Uwag nie zgłoszono.  



 2

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: poddał pod głosowanie przyjęcie 
protokołu nr 53/X/2018 z dnia 8 października 2018 r.  

Komisja w głosowaniu przy 7 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ącym się”  pozytywnie przyjęła protokół nr 53/X/2018 z dnia 8 października 
2018 r.  

Ad pkt 2 Przyj ęcie Sprawozdania z działalności Komisji Sportu i Rekreacji Rady 
Miejskiej w Łodzi za okres VII kadencji (2014 – 2018).  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: sprawozdanie z prac komisji 
zostało przekazane państwu radnym drogą elektroniczną. Czy wnoszą państwo uwagi do 
sprawozdania? 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: jeśli nie ma uwag, proszę 
o przyjęcie sprawozdania. Kto z państwa radnych jest za? 

Komisja w głosowaniu przy 5 głosach „za” , braku głosów „przeciw”  i braku głosów 
„wstrzymuj ącym się”  pozytywnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu 
i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi za okres VII kadencji (2014 – 2018). 

Ad pkt 3 Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz: wpłynęło pismo, aby wspomóc 
finansowo pięć łódzkich zapalniczek, które dostały się do Mistrzostw Europy w sumo. 
Mistrzostwa odbyły się w dniach 25 – 28 października wobec tego sprawa nie jest już 
aktualna.  

Wobec tego, że jest to ostatnie posiedzenie w tej kadencji, pan przewodniczący podziękował 
dyrekcji wydziałów i jednostek organizacyjnych UMŁ za czteroletnią współpracę z Komisją 
Sportu i Rekreacji oraz p. sekretarz za współpracę.  

Z uwagi na brak innych zgłoszeń przewodniczący komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz 
zamknął obrady.  

 

Komisja przyjęła protokół: 

Przewodniczący Komisji 

 

Jarosław Tumiłowicz  

Protokół sporządziła: 

Sekretarz Komisji 

 

Monika Olejniczak 

 

 

 

 



 3

 


