
ZARZĄDZENIE NR 78.470.2017
WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad powołania Rady Sportu Gminy Wiązowna i regulaminu jej funkcjonowania

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 176 z późn. 
zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Rada Sportu Gminy Wiązowna, zwaną dalej „Radą Sportu”, powoływana jest jako zespół o charakterze 
opiniodawczo-konsultacyjnym.

2. Do zadań Rady Sportu należy:

1) opiniowanie działalności gminy w zakresie sportu;

2) inicjowanie działań w sferze sportu na terenie gminy Wiązowna;

3) wnioskowanie do projektu uchwały budżetowej gminy Wiązowna.

§ 2. 1. Rada Sportu składa się z członków w liczbie do 9 osób powoływanych przez Wójta Gminy Wiązowna, 
zwanego dalej „Wójtem”, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje i instytucje (po jednym kandydacie) 
realizujące na terenie Gminy zadania z zakresu sportu.

2. W skład Rady Sportu, oprócz osób wymienionych w ust. 1, wchodzi wskazany przez Wójta pracownik 
Urzędu Gminy Wiązowna, który pełni funkcję Sekretarza Rady Sportu.

§ 3. 1. Rada Sportu działa na zasadzie kadencyjności, która trwa 4 lata i odpowiada kadencji Rady Gminy 
Wiązowna.

2. W ciągu kadencji Wójt może dokonywać zmian w składzie Rady Sportu.

3. Podmiot delegujący przedstawiciela do Rady Sportu może w uzasadnionych przypadkach zgłaszać pisemnie 
Wójtowi konieczność dokonania zmiany przedstawiciela.

4. Członkowie Rady Sportu pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowego składu Rady Sportu.

5. Członkowie Rady Sportu pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 4. 1. W skład Rady Sportu wchodzą:

1) Przewodniczący;

2) Zastępca Przewodniczącego;

3) Sekretarz;

4) Członkowie.

2. Rada obraduje na posiedzeniach jawnych.

3. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub Zastępca, a o czasie, miejscu i porządku spotkania 
powiadamia Wójta.

§ 5. 1. Pierwsze posiedzenie zwołuje Wójt po ustaleniu składu osobowego Rady Sportu.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Sportu wybiera ze swojego składu Przewodniczącego
i Zastępcę, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu.

§ 6. 1. Przewodniczący lub Zastępca zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Sportu na wniosek Wójta lub 
co najmniej połowy składu Rady Sportu, w terminie 14 dni.

2. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca nie zwołają posiedzenia w przypadkach określonych w ust. 1, 
posiedzenie Rady zwołuje Wójt, który prowadzi obrady.

§ 7. 1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu, na co najmniej 2 dni przed 
terminem posiedzenia w sposób przyjęty przez Radę Sportu.
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2. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce posiedzenia i porządek obrad.

§ 8. 1. Obrady Rady Sportu prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi Wójt lub upoważniony 
przez niego pracownik Urzędu Gminy Wiązowna.

3. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.

4. Porządek obrad oraz zakres opracowań do opiniowanego lub omawianego tematu ustala Wójt lub 
Przewodniczący.

5. Przewodniczący obrad może zdecydować o zmianie kolejności rozpatrywania spraw umieszczonych 
w porządku obrad.

6. Wójt lub Przewodniczący mogą zapraszać na posiedzenia z głosem doradczym inne osoby, w szczególności 
spośród posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie.

§ 9. 1. Rada Sportu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu, 
w głosowaniu jawnym.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 10. 1. Uchwały podpisuje przewodniczący obrad, na których dokument przyjęto.

2. Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich członków.

3. Członek Rady głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole z obrad 
adnotacji o jego odrębnym zdaniu wraz z uzasadnieniem.

5. Uchwały podjęte przez Radę przedkładane są Wójtowi za pośrednictwem Sekretarza Rady.

§ 11. 1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół.

2. Protokół sporządzany jest przez Sekretarza, a podpisuje się pod nim osoba przewodnicząca obradom 
i Sekretarz.

3. Do protokołu załącza się listę obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz 
wszystkie przyjęte na posiedzeniu dokumenty.

4. Protokół powinien odzwierciedlać tematykę obrad oraz wyniki głosowań nad podjętymi uchwałami.

§ 12. Obsługę Rady Sportu zapewnia właściwa ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi komórka 
organizacyjna Urzędu Gminy Wiązowna.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Wiązowna.

§ 14. Traci moc Zarządzenie Nr 105.276.2012 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 5 października 2012 r. w/s 
powołania Rady Sportu w Gminie Wiązowna, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu 
działania Rady Sportu oraz Zarządzenie 135.306.2012 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2012 r. w/s 
zmiany Zarządzenia Nr 105.276.2012 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie powołania 
Rady Sportu w Gminie Wiązowna, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu działania 
Rady Sportu.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wiązowna

Janusz Budny
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