
ZARZĄDZENIE NR 15/2015
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu 
jej działania

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ) oraz art 
30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) Wójt 
Gminy Konopiska zarządza co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Gminną Radę Sportu w Konopiskach zwaną dalej Radą Sportu.

2. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym organów Gminy w zakresie kultury fizycznej 
i sportu.

§ 2. Powołuję w skład Gminnej Rady Sportu w Konopiskach następujące osoby:

1) Sylwia Krawczyk-przedstawiciel Urzędu Gminy Konopiska

2) Arkadiusz Szymanek-przedstawiciel Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

3) Mariola Lamch-LUKS Konopiska

4) Wojciech Krauze-ULKS "ALEX"

5) Tomasz Kupczyk-przedstawiciel nauczycieli wychowania fizycznego

6) Andrzej Szymanek-GLKS "LOT" Konopiska

7) Sebastian Zaremba -LKS "ALKAS" Aleksandria

8) Waldemar Trószyński- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół" 
Prometeus"

§ 3. Przyjmuje się Regulamin Rady Sportu w brzmieniu załącznika dla zarządzenia.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia składu i zasad 
powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia jej działania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inz. Jerzy Żurek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2015

Wójta Gminy Konopiska

z dnia 25 lutego 2015 r.

REGULAMIN DZIAŁANIA GMINNEJ RADY SPORTU W GMINIE KONOPISKA

§ 1. 1. Gminna Rada sportu zwana w dalszej części Regulaminu "Radą Sportu" działa na podstawie ustawy 
z dnia 5 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)

2. Rada Sportu jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu 
w Konopiskach. członkowie Rady wykonują swoje funkcje nieodplatnie.

§ 2. 1. W skład Rady Sportu wchodzą:

1) Przewodniczący

2) Zastępca przewodniczącego

3) Sekretarz

4) Członkowie

2. Członkowie Rady Sportu powoływani są przez Wójta Gminy Konopiska spośród przedstawicieli organizacji 
pozarządowych mających siedzibę na terenie gminy Konopiska i osób o uznanym autorytecie w środowisku, 
zaproszonych do współpracy przez Wójta Gminy.

3. Członkowstwo w Radzie ustaje:

1) po złożeniu przez członka Rady rezygnacji na piśmie

2) wskutek odwołania przez Wójta Gminy ze składu osobowego Rady

3) wskutek śmierci członka Rady

4) wskutek utraty mocy zarządzenia

§ 3. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie:

1) strategii rozwoju Gminy Konopiska w zakresie kultury fizycznej

2) projektu budżetu Gminy Konopiska w części dotyczącej kultury fizycznej

3) projektów uchwał Rady Gminy Konopiska dotyczących rozwoju kultury fizycznej

4) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Konopiska

5) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie Gminy 
Konopiska, dofinansowanych przez Gminę Konopiska

6) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Powiatu

7) koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu

8) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu imprez, 
których współorganizatorem lub organizatorem jest Gmina Konopiska

9) ustalenie zasad współpracy z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej

10) dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Gminie Konopiska

11) propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych

§ 4. 1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach zwołanych stosownie do potrzeb.

2. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje jej przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego.

3. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
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4. Posiedzenia Rady odbywają się w budynku Urzędu Gminy Konopiska lub w budynku zlokalizowanym przy 
kompleksie Stadionów sportowych, który uważać się będzie za siedzibę Rady.

§ 5. 1. Pierwsze posiedzenie Rady sportu zwołuje Wójt Gminy Konopiska, niezwłocznie po ustaleniu składu 
Rady.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza, 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

3. Na pierwszym spotkaniu Rada Sportu ustala w szczególności terminarz i roczny plan pracy.

§ 6. 1. Przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego zobowiązany jest zwołać 
posiedzenie Rady Sportu na wniosek:
a) Wójta Gminy
b) członków Rady Sportu w liczbie stanowiącej co najmniej połowę jej składu

2. Jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia, ani nie upoważni do tego zastępcy przewodniczącego 
posiedzenie Rady Sportu zwołuje Wójt i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady Sportu.

§ 7. 1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu co najmniej 3 dni przed 
terminem posiedzenia.

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.

3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

4. Obradami posiedzenia kieruje przewodniczący Rady Sportu, a w razie jego nieobecności zastępca 
przewodniczącego lub wskazany przez Wójta członek.

§ 8. Posiedzenia są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich conajmniej połowa członków Rady Sportu, w tym 
przewodniczący lub jego zastępca, albo w przypadku nieobecności przewodniczącego i jego zastępcy wskazany na 
zastępstwo przez Wójta członek Rady Sportu.

§ 9. 1. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.

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

§ 10. 1. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.

2. Każdy z członków Rady Sportu posiada jeden głos.

§ 11. 1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.

2. Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodniczący obrad, na którym uchwała została podjęta.

3. Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich członków.

4. Sporządzone przez Radę opinie dotyczące przedkładanych przez Wójta Gminy dokumentów zapadają 
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że Rada postanowi inaczej, przy obecności conajmniej 
połowy członków .

5. Opinie Rady Sportu przekazywane są niezwłocznie, w formie pisemnej do Wójta Gminy, nie później jednak 
niż na 7 dni od daty zakończenia posiedzenia.

§ 12. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz.

2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz 
wszystkie podjęte uchwały.

3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami

§ 13. Rada składa Wójtowi Gminy Konopiska coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 14. Obsługę administracyjną Rady Sportu zapewnia Urząd Gminy w Konopiskach.
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