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INTERPELACJA 

Interpelacja dotyczy stworzenia dla Miasta Zgierza Strategii Rozwoju Sportu. 

Szanowny Panie Prezydencie. W imieniu własnym oraz mieszkańców Zgierza 

proszę o utworzenie dla miasta Zgierza Strategii Rozwoju Sportu. Utworzenie takiej strategii 

pozwoli ustalić kierunek rozwoju sportu w mieście. Strategia byłaby dużym ułatwieniem gdyż 

wytyczałaby cele do jakich miasto dąży i sposoby ich realizacji w kontekście rozwoju sportu. 

Strategia rozwoju Sportu pozwoliłaby również sprawdzić czy w założonym okresie udało się 

osiągnąć wytyczone na początku cele, co udało się wykonać a co nie, kto jest odpowiedzialny 

za ewentualne niewywiązanie się z założonej strategii. Taki dokument byłby bardzo pomocny 

w kontroli rozwoju sportu i rekreacji w mieście Zgierz. 

Pragnę również nadmienić, że miasta mniejsze od Zgierza, posiadające mniejszą 

infrastrukturę sportową posiadają takie strategie min. Ozorków, Aleksandrów Łódzki. 

Bardzo proszę o informacje w jakim czasie taka strategii mogłaby zostać 

stworzona. 

Z poważaniem 

Radny Miasta Zgierza 
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Pan 

Piotr Matuszewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W związku z Pana interpelacją złożoną w dniu 28 listopada 2019 r.. dotyczącą 
stworzenia dla Miasta Zgierza Strategii Rozwoju Sportu wyjaśniam, że zamysł opracowania 
takiej strategii Prezydent Miasta Zgierza podjął już na początku poprzedniej kadencji 
samorządowej; w Urzędzie Miasta Zgierza utworzony został specjalny zespół, w którym 
reprezentowane były także zgierskie kluby sportowe; po kilku spotkaniach zespół zawiesił 
swoją działalność i jej nie podjął. 

Według opinii Pana Prezydenta strategia rozwoju sportu zostanie szerzej opracowana 
w ramach kompleksowej Strategii Rozwoju Miasta. 
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