
                                                  Zarządzenie Nr 183/2011 

Prezydenta Miasta Radomska 

z dnia 14 grudnia 2011 roku 

 

w sprawie: ustalenia składu i zasad powoływania członków Miejskiej Rady Sportu                             

w Radomsku oraz ustalenia regulaminu jej działania. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,                 

Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441,                

Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,              

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40,              

poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 

217, poz. 1281) oraz art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010 r.                 

Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz.1014,  z 2011 r. Nr 171, poz. 1016)         

zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuje się Miejską Radę Sportu w Radomsku zwaną dalej Radą, jako organ       

opiniodawczy i doradczy Prezydenta Miasta Radomsko zwanego dalej Prezydentem                    

w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

§ 2. Do zadań Rady naleŜy: 

1. Opiniowanie: 

1) projektu budŜetu miasta Radomsko w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu, 

2) projektów uchwał sprzyjających rozwojowi sportu, 

3) programów rozwoju bazy sportowej, w tym w szczególności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na 

cele kultury fizycznej, 

4) planów imprez sportowych i rekreacyjnych, 

5) strategii rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

2.  Inspirowanie działań oraz pomoc w przygotowaniu programu imprez, których 

organizatorem lub współorganizatorem byłoby miasto Radomsko. 

3.  Propagowanie przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

4. Współpraca z Komisją Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej                           

w Radomsku. 



   § 3. 1. Rada składa się z 9 członków powoływanych przez Prezydenta spośród 

przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, 

realizujących zadania kultury fizycznej i sportu wg następującego klucza: 

1) 3 osoby deleguje Prezydent, 

2) 3 osoby delegują nauczyciele wychowania fizycznego szkół, 

3) 3 osoby delegują organizacje pozarządowe. 

 2. Członkowie Rady wykonują swoją funkcję społecznie, za udział w pracach Rady                  

nie pobierają wynagrodzeń, nie przysługuje im rekompensata za utracone zarobki. 

 3. Kadencja Rady trwa 4 lata, jednakŜe kończy się kaŜdorazowo po 3 miesiącach od upływu 

kadencji Prezydenta 

4. Prezydent odwołuje członków Rady w przypadku: 

1) rezygnacji członka, 

2) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący, 

3) innej waŜnej przyczyny. 

 § 4. Rada działa na posiedzeniach plenarnych w oparciu o następujący Regulamin: 

1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezydenta, spośród członków 

Rady wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza;  

2. Obrady Rady są waŜne przy udziale ½ składu Rady, w tym Przewodniczącego          

lub Wiceprzewodniczącego;  

3. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego 

działającego na podstawie upowaŜnienia Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej          

niŜ 2 razy w roku; 

4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady co najmniej na 7 dni przed planowanym 

terminem posiedzenia, podając proponowany porządek obrad lub zakres problemów 

mających być przedmiotem obrad oraz dokładny termin i miejsce; 

5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady pisemnie, 

telefonicznie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną; 

6.  Przewodniczący, lub z jego upowaŜnienia Wiceprzewodniczący, zobowiązany jest zwołać 

nadzwyczajne posiedzenie Rady w terminie 3 dni na wniosek: 

            1) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku, 

2) Prezydenta, 

 

 

 



3) Co najmniej ½ składu Rady. 

7.  W przypadku nie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia przez Przewodniczącego                  

lub Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Rady zwołuje Prezydent i do prowadzenia obrad 

wyznacza jednego z członków Rady, 

8.    Porządek obrad ustala Rada na początku posiedzenia, 

9. Rada zobowiązana jest zająć się sprawami przedłoŜonymi przez Radę Miejską                                                                     

Radomsku lub Prezydenta    

10. Obradami posiedzenia kieruje Przewodniczący, w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący, a w przypadku określonym w § 4 ust. 7 członek Rady wskazany przez 

Prezydenta  

11. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zapewnia wykonanie uchwał 

podjętych przez Radę. 

12. Do udziału w pracach Rady Przewodniczący moŜe zaprosić osoby spoza składu 

osobowego Rady. 

13. W razie nieprzemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań, obowiązki 

Przewodniczącego przejmuje Wiceprzewodniczący. 

14. Stanowiska lub opinie zajmowane są przez Radę w formie uchwał. 

15. Uchwały zapadają zwykle większością głosów, przy równej liczbie głosów –    decyduje 

głos Przewodniczącego. 

16. Uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia, na którym uchwała została   podjęta. 

17. Uchwały obowiązują wszystkich członków Rady. 

18. Członkowie głosujący przeciwko podjęciu uchwały mogą Ŝądać umieszczenia                               

w protokole z obrad adnotacji o odrębnym zdaniu wraz z uzasadnieniem  

19. Protokół z posiedzenia Rady sporządza Sekretarz i przedkłada do podpisu 

Przewodniczącemu posiedzenia. 

20. Do protokołu załącza się listę obecności członków Rady, zaproszonych na obrady osób 

oraz wszystkie podjęte uchwały. 

 § 5. Obsługę techniczną i organizację Rady zapewnia Wydział Kultury i Promocji 

Urzędu Miasta Radomska 

§ 6. Rada składa Prezydentowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  


