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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenie Nr KSiP.420.3.2012.MZU 

Burmistrza Miasta Sandomierza 
z dnia 5 października 2012 r. 

 

 

 
REGULAMIN 

MIEJSKIEJ RADY SPORTU 
W SANDOMIERZU 

 

 
 

§ 1 

 
1. Miejska Rada Sportu (dalej: Rada Sportu) jest organem opiniodawczym i doradczym 
Burmistrza Sandomierza i Rady Miasta Sandomierza w zakresie kultury fizycznej. 
2. Członkowie Rady Sportu wykonują swe funkcje społecznie, za udział                        
w posiedzeniach nie przysługuje im wynagrodzenie, ani zwrot kosztów udziału             
w posiedzeniach.  
 

§ 2 

 
Do zadań Rady Sportu należy w szczególności: 
 
1. Opiniowanie: 
a) strategii rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej, 
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, 
c) programów rozwoju bazy sportowej na terenie miasta, w tym w szczególności 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym 
terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej, 
d) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). 
2. Inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomoc               
w przygotowywaniu programu imprez, których współorganizatorem lub 
organizatorem byłoby miasto. 
3. Propagowanie przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw w zakresie kultury fizycznej.  
4. Współpraca z Komisją Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Sandomierza. 
5. Przedstawiciele Rady Sportu biorą udział w posiedzeniach komisji opiniującej 
wnioski w sprawie przyznawania przez Burmistrza Sandomierza stypendiów 
sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we 
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.  
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§ 3 

 
1. Członków Rady Sportu powołuje i odwołuje Burmistrz Sandomierza. 
2. Burmistrz Sandomierza powołuje członków Rady Sportu spośród przedstawicieli 
organizacji, stowarzyszeń, klubów sportowych i instytucji realizujących zadania          
w zakresie kultury fizycznej, wg. następującego klucza: 
a) 3 osoby deleguje Burmistrz Sandomierza, 
b) 1 osobę deleguje Zarząd Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego spośród 
nauczycieli wychowania fizycznego szkół miejskich, 
c) działające na terenie miasta kluby sportowe, organizacje i stowarzyszenia kultury 
fizycznej delegują po 1 osobie, 
d) 1 osobę deleguje Rada Miasta ze składu Komisji Nauki, Oświaty, Kultury o Sportu. 
3. Burmistrz Sandomierza podaje do publicznej wiadomości skład osobowy Rady 
Sportu, w tym skład zaktualizowany w przypadkach określonych w ust. 4 i 8, poprzez 
zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej miasta www.sandomierz.pl 
komunikatu w przedmiotowej sprawie.  
4. Skład Rady Sportu może być zmieniany i uzupełniany w trakcie trwania jej kadencji.  
5. Kadencja Rady Sportu trwa 4 lata. 
6. Rada Sportu ze swego grona wybiera i odwołuje: 
a) Przewodniczącego, 
b) Zastępcę Przewodniczącego, 
c) Sekretarza. 
7. Burmistrz Sandomierza odwołuje członków Rady Sportu w przypadku: 
a) rezygnacji członka Rady Sportu, 
b) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący, 
c) na wniosek Przewodniczącego, 
d) z inicjatywy własnej.  
8. Burmistrz uzupełnia skład Rady Sportu w przypadkach określonych w § 7.  
 

§ 4 
 
1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub 
Zastępcę Przewodniczącego działającego na podstawie jego upoważnienia. 
2. Posiedzenia Rady Sportu zwoływane są w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku.  
3. Przewodniczący kieruje pracą Rady Sportu, prowadzi obrady, reprezentuje Radę 
Sportu na zewnątrz oraz zapewnia wykonanie uchwał podjętych przez Radę Sportu.  
4. W razie nieprzemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań, obowiązki 
Przewodniczącego przejmuje jego zastępca.  
5. Rada Sportu podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy składu Rady 
Sportu, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, a w przypadku 
określonym w § 5 ust. 2, także członka Rady Sportu wyznaczonego przez Burmistrza 
Sandomierza.  

 
 
 



 3 

§ 5 

 
1. Przewodniczący lub z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego, zobowiązany 
jest zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Sportu na wniosek: 
a) Burmistrza Sandomierza, 
b) Rady Miasta Sandomierza, 
c) co najmniej połowy składu Rady Sportu. 
2. W przypadku nie zwołania takiego posiedzenia przez Przewodniczącego lub 
upoważnionego Zastępcę Przewodniczącego, posiedzenie Rady Sportu zwołuje 
Burmistrz Sandomierza i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady 
Sportu.  
 

§ 6 

 
1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu pisemnie, 
telefonicznie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną. 
2. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad lub 
zakres problemów, mających być przedmiotem obrad. 
3. Obradami posiedzenia kieruje Przewodniczący, w razie jego nieobecności Zastępca 
Przewodniczącego lub w przypadku określonym w § 5 ust. 2 wskazany przez 
Burmistrza Sandomierza członek Rady Sportu.  
 

§ 7 

 
1. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem 
obrad. 
2. Przewodniczący obrad może zdecydować o zmianie kolejności rozpatrywania 
poszczególnych punktów porządku obrad. 
3. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większości głosów, a w przypadku równej 
ilości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 
4. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.  
5. Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym uchwala 
została podjęta.  
6. Uchwały Rady Sportu obowiązują wszystkich jej członków.  
7. Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały, może zażądać 
umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego odrębnym zdaniu wraz                    
z uzasadnieniem. 
8. Z posiedzenia Rady Sportu Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony 
przez przewodniczącego obrad inny członek Rady Sportu, sporządza protokół, który 
podpisuje przewodniczący posiedzenia oraz protokolant.  
9. Do protokołu załącza się listy obecności członków Rady Sportu i innych osób 
zaproszonych na obrady oraz podjęte uchwały. 
10. Obsługę administracyjną posiedzeń Rady Sportu zapewnia Referat Kultury, Sportu 
i Promocji Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.   


