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Zał�cznik Nr 1 
do Zarz�dzenia Nr P0151/65/07 
Burmistrza Sandomierza 
z dnia 5.09.2007 r. 

 
 

REGULAMIN 
MIEJSKIEJ RADY SPORTU 

W SANDOMIERZU 
 
 

§ 1 
 

1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza 
i Rady Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu. 
 
2. Członkowie Rady Sportu wykonuj� swe funkcje społecznie, za udział w 
posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie ani rekompensata za utracone 
zarobki. 
 

§ 2 
 
Do zada� Rady Sportu nale�y w szczególno�ci: 
 
1. Opiniowanie: 
a) strategii rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
b) projektu bud�etu w cz��ci dotycz�cej kultury fizycznej i sportu, 
c) projektów uchwał dotycz�cych rozwoju kultury fizycznej i sportu, 
d) programów bazy sportowej na terenie miasta, 
e) projektów rocznych programów współpracy miasta Sandomierza z 
organizacjami pozarz�dowymi i innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� 
po�ytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu. 
 
2. Inspirowanie działa� oraz pomoc w przygotowywaniu programu imprez, których 
współorganizatorem lub organizatorem byłoby miasto. 
 
3. Propagowanie przedsi�wzi�� i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej 
i sportu. 
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4. Współpraca z Komisj� Nauki, O�wiaty, Kultury i Sportu Rady Miasta 
Sandomierza. 
 
5. Przedstawiciele Rady Sportu bior� udział w posiedzeniach komisji opiniuj�cej 
wnioski w sprawie przyznawania przez Burmistrza Sandomierza wyró�nie�, 
nagród i stypendiów sportowych.  
 

§ 3 
 
1. Rada Sportu składa si� z 16 członków powoływanych przez Burmistrza 
Sandomierza spo�ród przedstawicieli organizacji, stowarzysze�, klubów 
sportowych i instytucji realizuj�cych zadania w zakresie kultury fizycznej, wg 
nast�puj�cego klucza: 
a. 3 osoby deleguje Burmistrz Sandomierza, 
b. 1 osob� deleguje Zarz�d Miejskiego Szkolnego Zwi�zku Sportowego spo�ród 
nauczycieli wychowania fizycznego szkół miejskich, 
c. 11 osób deleguj� kluby sportowe, organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej 
z terenu miasta, 
d. 1 osob� deleguje Rada Miasta ze składu Komisji Nauki, O�wiaty, Kultury i 
Sportu. 
 
2. Kadencja Rady Sportu trwa 4 lata. 
 
3. Rada Sportu ze swego grona wybiera i odwołuje: 
a/ przewodnicz�cego, 
b/ zast�pc� przewodnicz�cego, 
c/ sekretarza. 
 
4. Burmistrz Sandomierza odwołuje członków Rady Sportu w przypadku: 
a/ rezygnacji członka Rady, 
b/ innej wa�nej przyczyny. 
 

§ 4 
 
1. Rada Sportu mo�e powoła� ze swego grona komisje według potrzeb: 
 
- Komisja ds. Obiektów Sportowych – place zabaw, szkolne i klubowe obiekty 
sportowe, tereny rekreacyjne, inwestycje, modernizacje obiektów, 
- Komisja ds. Promocji – kalendarz imprez, plebiscyt, spotkania ze sportowcami, 
organizacja imprez, promocja w mediach, zbiory trofeów sportowych, 
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- Komisja ds. Szkolenia – sport młodzie�owy, sport kwalifikowany, system 
szkoleniowy, plany rozwojowe, 
- Komisja ds. Turystyki i Rekreacji – ferie zimowe i letnie, sport amatorski, 
turystyka,  
- Komisja ds. Stypendiów i Wyró�nie� – stypendia sportowe, nagrody dla 
sportowców i działaczy, wyró�nienia. 
 
2. Ka�da Komisja wybiera swego przewodnicz�cego, opracowuje plan pracy i 
zakres działa�. 
 
3. Cało�ci� prac komisji kieruje jej przewodnicz�cy, który równie� w imieniu 
komisji przedkłada Radzie Sportu materiały i informacje dotycz�ce 
podejmowanych działa�. 
 
4. Przewodnicz�cy Komisji dla pełnego opracowania wybranego zagadnienia na 
spotkania swej Komisji mo�e zaprasza� inne osoby spoza Rady Sportu wg potrzeb. 
 

§ 5 
 
1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodnicz�cego 
lub zast�pc� działaj�cego na podstawie upowa�nienia Przewodnicz�cego Rady 
Sportu. 
 
2. Rada Sportu obraduje i podejmuje uchwały w obecno�ci co najmniej połowy 
składu Rady, w tym Przewodnicz�cego lub Zast�pcy Przewodnicz�cego. 
 
3. Posiedzenia Rady Sportu odbywaj� si� nie rzadziej ni� raz na pół roku. 
 
4. Przewodnicz�cy kieruje prac� Rady, prowadzi obrady, reprezentuje Rad� na 
zewn�trz oraz zapewnia wykonanie uchwał podj�tych przez Rad�. 
 
5. W razie nieprzemijaj�cej przeszkody w wykonywaniu zada�, obowi�zki 
Przewodnicz�cego przejmuje jego zast�pca. 
 

§ 6 
 

1. Przewodnicz�cy lub z jego upowa�nienia Zast�pca Przewodnicz�cego, 
zobowi�zany jest zwoła� nadzwyczajne posiedzenie Rady Sportu na wniosek: 
a/ Burmistrza Sandomierza, 
b/ Rady Miasta Sandomierza, 
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c/ co najmniej połowy składu Rady Sportu. 
 
2. W przypadku nie zwołania takiego posiedzenia przez Przewodnicz�cego lub 
upowa�nionego Zast�pc� Przewodnicz�cego, posiedzenie Rady Sportu zwołuje 
Burmistrz Sandomierza i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków 
Rady Sportu. 
 

§ 7 
 
1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia dor�cza si� członkom Rady pisemnie, 
telefonicznie, za pomoc� faksu lub poczt� elektroniczn�. 
 
2. W zawiadomieniu podaje si� termin, miejsce oraz proponowany porz�dek obrad. 
 
3. Rada Sportu zobowi�zana jest zaj�� si� sprawami przedło�onymi przez 
Burmistrza Sandomierza i Rad� Miasta Sandomierza. 
 
4. Obradami posiedzenia kieruje Przewodnicz�cy Rady Sportu, w razie jego 
nieobecno�ci Zast�pca Przewodnicz�cego lub w przypadku okre�lonym w § 6 ust. 
2 wskazany przez Burmistrza Sandomierza członek Rady. 
 

 
§ 8 

 
1. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyj�tym na pocz�tku posiedzenia porz�dkiem 
obrad. 
 
2. Przewodnicz�cy obrad mo�e zdecydowa� o zmianie kolejno�ci rozpatrywania 
tematów umieszczonych w porz�dku obrad. 
 
3. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykł� wi�kszo�ci� głosów, a w przypadku 
równej ilo�ci głosów, rozstrzyga głos Przewodnicz�cego. 
 
4. Rozstrzygni�cia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał. 
 
5. Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodnicz�cy posiedzenia, na którym 
uchwała została podj�ta. 
 
6. Uchwały Rady Sportu obowi�zuj� wszystkich jej członków. 
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7. Członek Rady Sportu głosuj�cy przeciw podj�ciu uchwały mo�e za��da� 
umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego odr�bnym zdaniu wraz z 
uzasadnieniem. 
 
8. Z posiedzenia Rady Sportu sporz�dza si� protokół, który podpisuje 
przewodnicz�cy posiedzenia i sekretarz. 
 
9. Protokół z posiedzenia przekazuje si� celem zapoznania Burmistrzowi 
Sandomierza. 
 
10. Do protokołu zał�cza si� listy obecno�ci członków i innych osób zaproszonych 
na obrady oraz wszystkie podj�te uchwały. 
 
11. Obsług� administracyjn� posiedze� Rady Sportu zapewnia Urz�d Miejski w 
Sandomierzu.  
 

§ 9 
 

Rada Sportu składa Burmistrzowi Sandomierza coroczne sprawozdanie ze swej 
działalno�ci. 
 


