
Sprawozdanie z działalności  

Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego w roku 2017 

 

W roku 2017 Komisję współtworzyły: 

1. Klub Sportowy ,,KONTRA" 

2. Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej ,,HIPOKAMP” 

3. Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

4. Klub Sympatyków Piłki Siatkowej 

5.  Fundacja 2035 

6.  Stowarzyszenie Lokalne ,,SALOS-WODNA” Łódź 

Ze względu na nieobecność w trzech kolejnych spotkaniach z udziału w Komisji wykluczono 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przyszkolnej Bazy Sportowej „Zamiast Trzepaka” oraz  

Klub Sportowy Łódź Running Team. 

 

 KDO ds. Sportu Powszechnego prowadziła regularne spotkania mające na celu 

zwiększenie współpracy między organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze 

sportu powszechnego i Urzędem Miasta Łodzi. 

W roku 2017 r. odbyły się 4 spotkania KDO ds. Sportu Powszechnego z udziałem 

urzędników oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych (27 marca, 15 maja, 4 września  

i 27 listopada 2017). 

Głównymi tematami poruszanymi przez KDO ds. Sportu Powszechnego w roku 2017 było:  

1. Zorganizowanie Fiero! Cup - Sportowego Pikniku Rodzinnego promującego działania KDO 

(udział w imprezie wzięło ok 1500 uczestników, a w organizację włączyły się firmy prywatne  

i instytucje miejskie). W celu pozyskania środków na organizację pikniku podjęto uchwałę  

o przygotowaniu wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (uchwał nr 3 

KDO z dnia 27 marca 2017 r.). 

2. Konieczność dalszej pracy na rzecz integracji łódzkiego środowiska sportowego. 

3. Zapoznanie się z programem ,,Aktywny Senior". 

4. Prowadzenie profilu FB KDO, informującego zarówno o pracach Komisji, wydarzeniach 

sportowo-rekreacyjnych oraz lokalnych i krajowych konkursach dla organizacji o profilu 

sportowym. 



Podczas obrad Komisji na przestrzeni roku 2017 pojawiły się też dyskusje na temat: 

• Konieczności stworzenia szerokiej informacji na temat działań podejmowanych przez 

łódzkie organizacje sportowe, ich promocji i rozpowszechniania. 

• Możliwości wykorzystania generatora wniosków Witkac w konkursach Urzędu Miasta 

Łodzi. Komisja przygotowała rekomendację w sprawie wprowadzenia generatora 

wniosków (uchwała nr 4 KDO z dnia 27 listopada 2017 r.). 

• Konieczności zacieśniania współpracy NGO, Urzędu Miasta Łodzi i lokalnego biznesu - 

tworzenie ,,dobrego klimatu dla sportu powszechnego”. 

• Inicjatywy Lokalnej jako możliwości pozyskania dofinansowania przedsięwzięć. 

 

Z każdego ze spotkań sporządzono protokół, wszystkie protokoły dostępne są na stronie 

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/komisje-

dialogu-obywatelskiego/ w zakładce KDO ds. Sportu Powszechnego. 

 

Sprawozdanie sporządziła: Ewa Szmitka  

              Przewodnicząca KDO ds. Sportu Powszechnego 

 

Łódź, dnia 24.01.2018 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Prezydent Miasta Łodzi, 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi, 

- Dyrektor Wydziału Sportu UMŁ. 


