
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.63.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 14 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2018 r., poz.1263 ze zm.) 
oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz 994 ze zm.) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołać Gminną Radę Sportu w Gorzycach, zwaną dalej Radą, jako organ opiniodawczy i doradczy 
organów gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 2. Rada składa się z członków powoływanych przez Wójta Gminy Gorzyce według następujących zasad:

1)wyznaczony przedstawiciel zarządu klubu sportowego lub innej organizacji pozarządowej oraz instytucji 
realizującej zadania z zakresu kultury fizycznej, której siedziba mieści się na terenie Gminy Gorzyce,

2)pracownik Urzędu Gminy w Gorzycach zajmujący sie sprawami kultury fizycznej i sportu,

3)przewodniczący Komisji Rady Gminy właściwej w sprawach kultury fizycznej i sportu.

§ 3. Kadencja Rady trwa 5 lat, kończy się każdorazowo po upływie kadencji Rady Gminy Gorzyce.

§ 4. 1. Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:

1)cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,

2)rezygnacji członka Rady,

3)wystąpienia innej ważnej przyczyny.

2. W przypadku odwołania członka Rady z powodu cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący lub 
rezygnacji członka Rady delegowanego przez zarząd klubu sportowego lub inną organizację pozarządową, podmiot 
delegujący zobowiązany jest do wyznaczenia nowego przedstawiciela w terminie do 30 dni od dnia odwołania.

§ 5. Określenie imiennego składu Rady, odwołanie członka Rady, uzupełnienie składu Rady następuje 
w drodze odrębnego zarządzenia Wójta Gminy Gorzyce.

§ 6. Regulamin działania Rady określa załącznik do niniejszego zarządzania.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy 
w Gorzycach.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk
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Załącznik do Zarządzenia Nr ORG.0050.63.2019

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 14 marca 2019 r.

REGULAMIN DZIAŁANIA GMINNEJ RADY SPORTU W GORZYCACH

§ 1. Gminna Rada Sportu w Gorzycach zwana dalej „Radą” jest organem opiniodawczym i doradczym 
organów gminy w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu.

§ 2. 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenie zwołuje Zastępca Przewodniczącego.

3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt Gminy Gorzyce.

4. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na 4 miesiące

§ 3. 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego składu:

1)Przewodniczącego,

2)Zastępcę Przewodniczącego,

3)Sekretarza.

2. Wybór osób na funkcje określone w ust.1 lub ich odwołanie następuje zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym.

3. Pierwsze posiedzenie Rady prowadzi Wójt Gminy do czasu wyboru Przewodniczącego.

4. Rada działa w oparciu o roczny plan pracy.

§ 4. 1. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na 
wniosek:

1)Wójta Gminy Gorzyce,

2)Członków Rady stanowiących co najmniej połowę składu.

2. Jeżeli Przewodniczący lub jego Zastępca nie zwoła posiedzenia, posiedzenie Rady zwołuje Wójt Gminy 
Gorzyce i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady.

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

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

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

4. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub 
w przypadku określonym w § 4 ust.2 wskazany przez Wójta Gminy Gorzyce członek Rady.

§ 6. Posiedzenia Rady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady, w tym 
Przewodniczący lub jego Zastępca albo wprzypadku określonym w § 4 ust.2 wskazany przez Wójta Gminy 
Gorzyce członek Rady.

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

2. Prowadzący posiedzenie może zadecydować o zmianie kolejności punktów porządku obrad.

3. Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, może zapraszać na 
posiedzenia Rady z głosem doradczym inne osoby, w szczególności spośród osób posiadających wiedzę 
i doświadczenie w danej dziedzinie, a także pracowników Urzędu Gminy w Gorzycach.

§ 8. 1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia, opinie i wnioski w formie uchwał zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym.
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2. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego, zastępcy lub członka Rady 
prowadzącego posiedzenie.

§ 9. 1. Uchwały Rady podpisuje prowadzący posiedzenie, na którym uchwała została podjęta.

2. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich jej członków od chwili ich podjęcia.

3. Rada składa Wójtowi Gminy Gorzyce coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w terminie do 
30 kwietnia roku następnego.

4. Uchwały podjęte przez Radę są przedkładane Wójtowi Gminy Gorzyce przez Przewodniczącego Rady.

§ 10. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół , który podpisuje prowadzący posiedzenie i Sekretarz Rady.

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

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

§ 11. 1. Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia referat właściwy w sprawach kultury fizycznej i sportu 
w Urzędzie Gminy w Gorzycach.

2. Obsługa obejmuje:

1)zawiadomienie o posiedzeniu Rady,

2)przygotowanie materiałów dla wybranych tematów, będących przedmiotem opinii,

3)prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Rady,

4)inne czynności stosownie do potrzeb związanych z pracą Rady.
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