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Protokół  Nr  21/2021 

z posiedzenia Komisji Sportu i Młodzieży Rady Miejskiej Inowrocławia 

odbytego w dniu  12 lutego 2021 r. 
 

w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Czas z trwania posiedzenia  9.30 – 9.45                 
 

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 
 

przewodniczący    - Waldemar Kwiatkowski, 

zastępca przewodniczącego  - Jarosław Kopeć, 

członkowie:     - Grzegorz Piński 

     - Dobromir Szymański. 

W posiedzeniu uczestniczyły: 

-  Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu, 

-  Magdalena Klimek – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 

Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1 i 2 

do protokołu. 
 

Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 
 

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Pan Waldemar Kwiatkowski – 

Przewodniczący Komisji, która na podstawie listy obecności stwierdził,  

że w obradach Komisji uczestniczy 4 radnych, co wobec ustawowego składu Komisji 

wynoszącego 4 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji.  
 

Ad 2. Propozycje zmian do porządku obrad. 
 

Nie było zmian do porządku obrad. 
 

Proponowany porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum. 

2. Propozycje zmian do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu nr 20/2020 posiedzenia komisji.  

4. Analiza i omówienie wyników sportowych za rok 2020. 

5. Analiza imprez sportowych zrealizowanych w roku 2020 z uwzględnieniem 

imprez niezrealizowanych z powodu pandemii. 

6. Sprawy wymagające opinii Komisji.  

7. Sprawy bieżące. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 20/2020 posiedzenia komisji. 
 

Waldemar Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji: 

Kto jest za przyjęciem protokołu nr 20 Komisji z 15 grudnia 2020 r.? 
 

Głosowanie:  za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0. 
 

Ad 4. Analiza i omówienie wyników sportowych za rok 2020  – załącznik nr 3  do 

protokołu. 

 

Magdalena Kaiser – Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu: 

Przedstawiła materiał pt. „Analiza i omówienie wyników sportowych za rok 2020”. 

 

Waldemar Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji: 

Dodam, że Andrzej Rogiewicz jest tym zawodnikiem od niedawna, wygrał maraton 

Silesia. To jest jeden z największych maratonów w Europie,  

w związku z tym ten sukces jest tutaj znaczący. Zresztą promuje ten maraton swoim 

wizerunkiem jako zwycięzca tego roczny Silesia 2021, także możemy być dumni  

z tego tytułu. 

 

Ad 5. Analiza imprez sportowych zrealizowanych w roku 2020 z uwzględnieniem 

imprez niezrealizowanych z powodu pandemii. 

 

Magdalena Klimek – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji: 

Przedstawiła materiał pt. „Analiza imprez sportowych zrealizowanych w roku 2020 

z uwzględnieniem imprez niezrealizowanych z powodu pandemii”. 

 

Waldemar Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji: 

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony pracą twórczą pracowników Ośrodka Sportu 

i Rekreacji i chciałbym żeby Pani Dyrektor złożyła podziękowanie pracownikom za 

inwencję twórczą, ponieważ rzeczywiście problem z tymi imprezami sportowymi, nie 

tylko nasze ale inne Miasta w Polsce miały i nie zawsze można coś zorganizować 

takiego, które by zachęciły mieszkańców do udziału. Inwencja po stronie OSiRu była 

ogromna i za to wielki szacunek i ukłon za różnego rodzaju konkursy. Głosy naszych 

mieszkańców odbiły się szerokim echem, nie słyszałem głosów negatywnych jeżeli 

chodzi o te imprezy. Wiadomo, głosy były, że nie odbyła się taka czy taka impreza 

ale każdy rozumie, że to nie w wyniku naszej niechęci tylko z wyniku pandemii  

i z obostrzeń, które wprowadził rząd. Tak jak powiedziałem, chciałbym złożyć 

podziękowania za kreatywność i inwencję pracownikom i oczywiście pani Dyrektor 

na czele. 

 

 

Ad 6. Sprawy wymagające opinii Komisji.  

Nie było. 
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Ad 7. Sprawy bieżące.  
 

Waldemar Kwiatkowski – Przewodniczący Komisji: 

W tym punkcie żadnych spraw nie było. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam posiedzenie dzisiejszej 

Komisji. 

 

Przewodniczący 

Komisji Sportu i Młodzieży 

 

Waldemar Kwiatkowski 

 
Protokółowała 

 

Monika Kozioł 

 

 

 

 

 


