
Zarządzenie nr 29/07 

Wójta Gminy Lichnowy 

z dnia 20 lipca 2007 r.

w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Lichnowy oraz ustalenia zasad jej
działania

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.18a i art. 18c 

ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 81 

poz.889 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się Radę Sportu Gminy Lichnowy, zwaną dalej „Radą Sportu”, jako organ 
o charakterze opiniodawczo -  doradczym w składzie:

1. Ewa Borkowska -  pracownik Urzędu Gminy Lichnowy - Przewodnicząca
2. Anna Poznańska -  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
3. Edmund Wołoszyk -  trener LZS „Lisovia”
4. Michał Rybczyński -  nauczyciel wychowania fizycznego
5. Wojciech Wasilewski -  nauczyciel wychowania fizycznego
6. Władysław Nacel - Radny Gminy Lichnowy

§2

Do zadań Rady Sportu należy:

1. Tworzenie programów upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie 

Lichnowy.

2. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej.

3. Opiniowanie:

a) strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,

b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,

c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,

d) programów bazy sportowej na terenie Gminy,

e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne



organizacje na terenie Gminy, dofinansowywanych z budżetu Gminy.

§3

1. C^onkcwie Rady Sportu spraMJjąs^A^tlrlkqe społecznie. Za udział w posiedzeniach nie 

przysługuje wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone zarobki.

§4

Regulamin działania Rady Sportu określa załącznik do zarządzenia.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Regulamin działania Rady Sportu Gminy Lichnowy

§1

Regulamin działania Rady Sportu gminy Lichnowy określa tryb jej pracy oraz sposób 
zwoływania posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć.

§2
Rada Sportu Gminy Lichnowy zwana w dalszej części Regulaminu „Radą Sportu" jest 
organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i 
sportu w gminie Lichnowy.

§3

1. Rada Sportu  sk łada s ię  z 6 członków  pow oływ anych na okres 4 lat 
spośród  osób  rea lizu ją cych  zad an ia  w za k re s ie  kultury f iz y c zn e j i 
sportu.

2. O dw o łan ie  Rady Sportu  lub jej cz łonków  następu je  w tym sam ym  
tryb ie  co powołan ie.

3. Wójt Gminy wskaże spośród członków Rady Sportu Przewodniczącego, 
natomiast wyboru Sekretarza dokona Rada Sportu na pierwszym posiedzeniu.

§4

1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje jej Przewodniczący.

3. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 
dwa razy w roku.

§ 5

1. Przewodniczący zobowiązany jest zwoływać posiedzenia Rady Sportu na wniosek:
a) Wójta Gminy Lichnowy lub upoważnionej przez niego osoby,
b) członków Rady Sportu stanowiących co najmniej połowę jej składu.

2. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, posiedzenie Rady Sportu zwołuje 
Wójt Gminy Lichnowy, a do prowadzenia obrad wyznacza jednego z jej członków.

§6

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

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicznie, 
drogą internetową lub za pośrednictwem faksu.



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

4. Obradami posiedzenia kieruje przewodniczący Rady Sportu lub w przypadku 
określonym w § 5 ust. 2 wskazany przez Wójta członek Rady.

§7

Posiedzenia Rady Sportu są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich, co najmniej poło
wa członków Rady Sportu, w tym przewodniczący albo w przypadku określonym w § 5 
ust. 2 wskazany przez Wójta członek Rady Sportu.

§8

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

2. Przewodniczący obrad może zadecydować o zmianie kolejności rozpatrywania 
umieszczonych w porządku obrad tematów.

§9

1 .  Rada Sportu podejmuje rozstrzygnięcia, opinie i wnioski zwykłą większością^ 
głosów.

2. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos osoby przewodniczącej posiedze
niu.

§10

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

2. Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodniczący obrad.

3. Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich jej członków.

§11

1. Rezygnację z udziału w pracach Rady Sportu, składa wnioskująca osoba na 
piśmie, wraz z uzasadnieniem na ręce Przewodniczącego.

2. Rezygnacja rozpatrywana jest podczas najbliższego posiedzenia Rady Sportu,

3. Rada Sportu, zwykłą w iększością głosów, może proponować inną kandydaturę w 
miejsce osoby, która złożyła rezygnację, względnie wystąpić o zmianę w składzie 
Rady, uzasadniając wniosek do Wójta Gminy.

4. Ostateczną decyzję o uzupełnieniu lub poszerzeniu składu Rady Sportu, 
podejmuje Wójt Gminy.



§12

W posiedzeniach Rady Sportu, mogą uczestniczyć doraźnie inne zaproszone w 
charakterze doradczym osoby, posiadające wiedzę i doświadczenie zawodowe w 
zakresie kultury fizycznej i sportu, jednak bez możliwości uczestniczenia w głosowaniu. 
Decyzję o ich zaproszeniu na posiedzenie Rady Sportu podejmuje Przewodniczący.

§13

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

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

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

§14

Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Urząd Gminy Lichnowy.

Waldemar Lamkowski


