
 
                                                  Zarządzenie  Nr 388/2019   
    Prezydenta Miasta Radomia 
         z dnia  29 marca 2019 r. 
 
w sprawie ustalenia składu i zasad powołania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia 
regulaminu jej działania 
 
      Na podstawie  art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca  2010 r. o sporcie   (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) oraz § 4 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 268/2019 Prezydenta 
Miasta Radomia z dnia 27.02.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Radomiu ze zmianami 
zarządza się, co następuje: 
      

§ 1 
1.        Powołuję się Gminną Radę Sportu, zwaną dalej „Radą Sportu”. 

 
2. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów Gminy Miasta Radomia  
            w zakresie kultury fizycznej. 
3. Do kompetencji  Rady  Sportu należy opiniowanie: 
 a ) strategii rozwoju Gminy Miasta Radomia w zakresie kultury fizycznej, 
 b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, 
            c) projektów uchwał dotyczących tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi 
       sportu, 
 d ) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Miasta Radomia, w tym   
                 w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
                 w zakresie dotyczących terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej, 
             e) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca  
           2010 r.  o sporcie. 

§ 2 
1. Rada Sportu składa się maksymalnie z 14 członków, w tym 12 członków  
 powoływanych przez Prezydenta Miasta Radomia spośród kandydatów zgłoszonych 
 przez statutowe organy klubów sportowych i instytucji realizujących zadania z zakresu 
 kultury fizycznej działających na  terenie Gminy Miasta Radomia, oraz  2 osób  
 zajmujących się bezpośrednio sprawami kultury fizycznej w Urzędzie Miejskim 
 wskazanych przez Prezydenta Miasta Radomia. Członkowie Gminnej Rady Sportu 
 reprezentują    następujące wiodące dla radomskiego sportu środowiska lub 
 podmioty i instytucje: 
  - stowarzyszenia sportu powszechnego, 
 - stowarzyszenie/ kluby piłki nożnej, 
 - stowarzyszenia/ kluby halowych gier zespołowych, 
 - stowarzyszenia/ kluby sportów indywidualnych, 
 - stowarzyszenia/ kluby sportowe osób niepełnosprawnych, 
  - radomskie kluby sportowe występujące w najwyższych klasach rozgrywkowych. 
2. Kadencja Rady Sportu  trwa 5 lat, jednakże każdorazowo wygasa po upływie 3 
 miesięcy od zakończenia kadencji Prezydenta Miasta Radomia. Prezydentowi 
 przysługuje prawo do  przedłużenia kadencji Rady Sportu na kolejny okres. 
3. Prezydent Miasta Radomia odwołuje członków Rady Sportu w przypadku: 



           1) cofnięcia rekomendacji przez podmiot zgłaszający, 
           2) rezygnacji członka Rady Sportu , 
           3) innej ważnej przyczyny, 
 4) braku obecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Sportu bez usprawiedliwienia. 

§ 3 
1. Rada Sportu ze swego grona wybiera i odwołuje: 
            1) Przewodniczącego, 
            2) Zastępcę Przewodniczącego, 
            3) Sekretarza. 
2. Do zadań Przewodniczącego Rady Sportu należy: 
 - opracowanie planu działania Rady Sportu na okres kadencji; 
 - zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sportu; 
 - zapraszanie na posiedzenia rady ekspertów w danej dziedzinie, a także 
    przedstawicieli poszczególnych organizacji, instytucji, stowarzyszeń działających  
    w obszarze kultury fizycznej. 
3. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Rady Sportu należy: 
 - zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sportu  z upoważnienia    
    Przewodniczącego Rady Sportu, w razie jego nieobecności; 
 - wykonywanie zadań Sekretarza Rady Sportu  pod jego nieobecność. 
4. Do zadań Sekretarza Rady  Sportu należy: 
 - przygotowanie porządku obrad posiedzenia; 
 - organizacja i przygotowanie posiedzeń; 
 - protokołowanie posiedzeń; 
 - prowadzenie i przechowywanie  korespondencji i dokumentacji. 
5. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział  
 w  posiedzeniach  Rady Sportu  nie przysługuje wynagrodzenie, ani też 
 rekompensata za  utracone zarobki. 
6.         Członkowie Rady Sportu zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w jej pracach.  
7.         Rada  Sportu składa Prezydentowi Miasta Radomia coroczne sprawozdanie ze swojej  

      działalności. 
 

§ 4 
 

1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady 
 Sportu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Sportu co najmniej 7 dni przed 
 planowanym  terminem posiedzenia, podając proponowany porządek obrad lub zakres 
 problemów, będących przedmiotem obrad. 
3. Rada  Sportu ustala porządek obrad. Rada Sportu jest zobowiązana zająć się sprawami 
 przedłożonymi przez Prezydenta Miasta Radomia. 
4. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Sportu w terminie 3 dni 
 na żądanie: 
           1) Prezydenta Miasta Radomia , 
           2) 1/3 członków Rady Sportu. 
            

§ 5 
 

1. Przewodniczący kieruje pracą Rady Sportu, prowadzi obrady, reprezentuje Radę 
 Sportu na zewnątrz oraz zapewnia wykonanie uchwał podjętych przez Radę Sportu. 



2. Rada Sportu obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy jej 
 członków. 
3.         Uchwały Rady Sportu  zapadają zwykłą większością głosów. 
4.         Posiedzenia Rady Sportu są protokołowane przez Sekretarza Rady. 
 

§ 6 
 

Obsługę administracyjną Rady Sportu zapewnia Biuro Sportu Urzędu Miejskiego w Radomiu. 
 
   
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
PREZYDENT MIASTA 

 
        (-) Radosław Witkowski 
 


