
Protokół nr 1/XII/2014 

posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi,  
które odbyło się w dniu 8 grudnia 2014 r.  

w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.  

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 14 radnych, 

obecnych   - 14 radnych, 

nieobecnych   - 0 radnych  

oraz zaproszeni goście.  

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

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:  

Pan radny Paweł Bliźniuk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi; 

Pan radny Jarosław Tumiłowicz – przewodniczący Komisji.  

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.  

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.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Paweł Bliźniuk po stwierdzeniu quorum, 
na podstawie listy obecności radnych, otworzył pierwsze posiedzenie Komisji Sportu 
i Rekreacji VII Rady Miejskiej w Łodzi. Powitał wszystkich radnych i zaproszonych gości.  

W związku z brakiem uwag do dziennego porządku posiedzenia Komisji, Pan 
wiceprzewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji.  

Ad. 2) Wybór przewodniczącego Komisji.  
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Paweł Bliźniuk  poprosił radnych 
o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady 
Miejskiej w Łodzi.  

Radny p. Bogusław Hubert zgłosił kandydaturę Pana radnego Jarosława Tumiłowicza. 
Poinformował radnych, że kandydat był wiceprzewodniczącym Komisji w poprzedniej 
kadencji i sprawdził się w tej roli. Swoją funkcję sprawował z wielkim zaangażowaniem 
i wykazał się ogromną motywacją w pracach na rzecz łódzkiego sportu.  

Zgłoszeń innych kandydatów nie było.  

Radny p. Jarosław Tumiłowicz wyraził zgodę na kandydowanie. Powiedział: dziękuję za 
zaufanie, jakim obdarzyli mnie Państwo radni. Gdybym został przewodniczącym, chciałbym 
kontynuować prace, jakie były przedmiotem działań Komisji poprzedniej kadencji. 
Rozpoczęto trzy duże inwestycje związane ze sportem i chciałbym, aby były one 
kontynuowane i były owocem dobrej współpracy pomiędzy Komisją a Panią prezydent. Pan 
radny dodał, że z wykształcenia jest politologiem, a od V kadencji sprawuje funkcję radnego 
Rady Miejskiej w Łodzi.  

Pytania do kandydata. 

Pytań do kandydata nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Paweł Bliźniuk poddał pod głosowanie 
kandydaturę Pana radnego Jarosława Tumiłowicz na funkcję przewodniczącego Komisji 
Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi.  

Komisja w głosowaniu 12 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pana radnego Jarosława 
Tumiłowicz na funkcję przewodniczącego Komisji  Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej 
w Łodzi.  

Ad. 3) Przejęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego Komisji.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi p. Paweł Bliźniuk pogratulował Panu 
radnemu Jarosławowi Tumiłowiczowi wyboru na funkcję przewodniczącego Komisji 
i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz podziękował radnym za zaufanie, 
jakim został obdarzony. Powiedział, że przewodnicząc pracom tej Komisji będzie korzystał 
z pomocy wszystkich członków, uwzględniał ich uwagi i sugestie. Radny przystąpił do 
dalszej realizacji dziennego porządku obrad.  

Ad. 4) Ustalenie liczby wiceprzewodniczących Komisji.  

Radny p. Rafał Markwant zaproponował, aby prezydium Komisji liczyło dwóch 
wiceprzewodniczących.  

Wobec braku uwag do zgłoszonej propozycji Pan radny Jarosław Tumiłowicz 
przewodniczący Komisji  poddał ją pod głosowanie.  

Komisja w głosowaniu 12 głosami „za” – jednomyślnie – poparła propozycję Pana radnego 
Rafała Markwanta dotyczącą wyboru dwóch wiceprzewodniczących Komisji Sportu i 
Rekreacji.  
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Ad. 5) Wybór wiceprzewodniczących Komisji.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na funkcję wiceprzewodniczących Komisji.  

Radny p. Łukasz Rzepecki powiedział: w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwości 
zgłaszam kandydaturę Pana radnego Rafała Markwanta na wiceprzewodniczącego Komisji. 
Pan radny dodał, że ten kandydat jest doświadczonym samorządowcem, a w poprzedniej 
kadencji był członkiem Komisji Sportu i Rekreacji.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zapytał: czy Klub Radnych SLD 
będzie zgłaszał kandydata? 

Radny p. Sylwester Pawłowski powiedział: Klub SLD będzie zgłaszał kandydaturę na 
funkcję wiceprzewodniczącego, ale chciałbym, aby to odbyło się na następnym posiedzeniu 
Komisji.  

Radny p. Rafał Markwant wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję 
wiceprzewodniczącego Komisji. Powiedział, że sport jest mu bardzo bliski.  

Pytania do kandydata. 

Pytań do kandydata nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie Komisji 
kandydaturę Pana radnego Rafała Markwanta na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji 
Sportu i Rekreacji.  

Komisja w głosowaniu 10 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” poparła kandydatur ę Pana radnego Rafała Markwanta na 
funkcj ę wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz zaproponował zmianę porządku 
obrad poprzez wprowadzenie punktu w brzmieniu: Zaopiniowanie projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015” – druk nr 264/2014.  

Komisja w głosowaniu 12 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku  
głosów „wstrzymujących się” wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały opisanego w druku nr 264/2014.  

Ad. 6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta 
Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, na rok 2015” – druk nr 264/2014.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poprosił o wprowadzenie do 
bieżącego punktu porządku obrad przedstawiciela Biura ds. Partycypacji Społecznej.  

Biuro ds. Partycypacji Społecznej p. Artur Skórzak zreferował projekt uchwały w zakresie 
merytorycznych zainteresowań Komisji. Projekt uchwały opisany druku nr 264/2014 stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.  
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Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poddał pod głosowanie Komisji 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”  
– druk nr 264/2014.  

Komisja w głosowaniu 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów, 
„wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na rok 2015” – druk nr 264/2014.  

Ad. 7) Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

Przewodniczący Komisji radny p. Jarosław Tumiłowicz poinformował radnych, iż do 
Komisji wpłynęły dwa projekty uchwał: druk nr 271/2014 i druk nr 272/2014. Poprosił 
Państwa Radnych o wspólne ustalenie terminu posiedzenia na którym Komisja będzie 
procedowała projekt budżetu Miasta Łodzi na 2015 r.  

Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji Sportu i Rekreacji odbędzie się w dniu 15 grudnia 
2014 r.  

 

Protokół sporządziła:      Komisja przyjęła protokół: 

Monika Olejniczak         Jarosław Tumiłowicz 

 

sekretarz Komisji     przewodniczący Komisji  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


