
UCHWAŁA NR XLVI/436/2014
RADY GMINY LIPIE

z dnia 6 czerwca 2014 r.

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

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

Rada Gminy w Lipiu
uchwala, co nast ę puje:

§ 1. 1. Powołuje się Gminną Radę Sportu w Lipiu, zwaną dalej Radą.

2. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

3. Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie:

a) strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

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

c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

d) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym 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;

f) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie gminy Lipie, 
dofinansowywanych przez gminę.

2) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Lipie,

3) koordynacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Lipie,

4) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu imprez, 
których współorganizatorem lub organizatorem byłaby gmina,

5) ustalanie zasad współpracy z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,

6) dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych w gminie,

7) propagowanie przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych.

§ 2. 1. Rada składa się z 12 członków powoływanych według następujących zasad:

1) Wójt Gminy Lipie,

2) dwóch członków powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy klubów sportowych 
działających na terenie gminy Lipie, przy czym nie więcej niż 1 kandydat z jednego klubu,

3) Gminny Koordynator Sportu,

4) dwóch radnych delegowany przez Radę Gminy w Lipiu,

5) po jednym przedstawicielu spośród nauczycieli wychowania fizycznego uczących w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest gmina, wytypowanych przez dyrektorów tych szkół,

6) jeden przedstawiciel  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej,

7) jeden emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego.

2. Kadencja Rady trwa 2 lata.
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3. Rada Gminy Lipie odwołuje członków Gminnej Rady Sportu w przypadku:

1) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,

2) rezygnacji członka Rady,

3) innej ważnej przyczyny.

§ 3. 1. Rada ze swego grona wybiera i odwołuje:

1) Przewodniczącego,

2) I zastępcę przewodniczącego,

3) II zastępcę przewodniczącego

4) sekretarza.

2. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje 
wynagrodzenie ani  rekompensata za utracone zarobki.

3. Rada Sportu składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 4. 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, jednak nie rzadziej niż raz na 
6 miesięcy.

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, 
podając proponowany porządek obrad lub zakres problemów, mających być przedmiotem obrad.

3. Rada sama ustala porządek obrad. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez Radę 
Gminy w Lipiu.

4. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni na żądanie:

a) Rady Gminy Lipie,

b) połowy członków Rady Sportu,

c) Wójta Gminy Lipie.

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

2. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań, Przewodniczącego zastępuje I Zastępca 
Przewodniczącego.

3. Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków.

§ 6. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Urząd Gminy w Lipiu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy 
Lipie

Henryka Siejka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/436/2014

Rady Gminy Lipie

z dnia 6 czerwca 2014 r.

REGULAMIN DZIAŁANIA GMINNEJ RADY SPORTU W GMINIE LIPIE

§ 1. Gminna Rada Sportu zwana w dalszej części Regulaminu „Radą Sportu” jest organem inicjującym 
i opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Lipie.

§ 2. 1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady Sportu zwołuje jej Przewodniczący lub z jego upoważnienia I bądź II Zastępca 
Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej raz na 6 miesięcy.

4. Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie:

a) strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

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

c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji;

d) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym 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;

f) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie gminy Lipie, 
dofinansowywanych przez gminę lub powiat.

2) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Lipie,

3) koordynacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Lipie,

4) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu imprez, 
których współorganizatorem lub organizatorem byłaby gmina,

5) ustalanie zasad współpracy z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,

6) dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych w gminie,

7) propagowanie przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych.

§ 3. 1. Przewodniczący lub z jego upoważnienia I bądź II Zastępca Przewodniczącego zobowiązany jest zwołać 
posiedzenie Rady Sportu na wniosek:

a) Wójta Gminy Lipie,

b) Rady Gminy Lipie,

c) członków Rady Sportu stanowiących co najmniej połowę jej składu.

2. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, ani nie upoważni do tego I bądź II Zastępcy 
Przewodniczącego, posiedzenie Rady Sportu zwołuje Wójt i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków 
Rady Sportu.

§ 4. 1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu na co najmniej 7 dni przed 
terminem posiedzenia.
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2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.

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

4. Obradami posiedzenia kieruje Przewodniczący Rady Sportu, a w razie jego nieobecności I bądź II Zastępca 
Przewodniczącego lub w przypadku określonym w § 3 ust.2 wskazany przez Wójta członek Rady.

§ 5. 1. Posiedzenia Rady Sportu są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady 
Sportu, w tym Przewodniczący lub jego I bądź II Zastępca, albo w przypadku określonym w § 3 ust.2 wskazany 
przez Wójta członek Rady Sportu.

2. W przypadku uzasadnionej nieobecności członka Rady Sportu, w posiedzeniu może wziąć udział 
wyznaczony przez niego reprezentant, bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał.

§ 6. 1. Członkami Rady Sportu w gminie Lipie są przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania 
w zakresie kultury fizycznej i sportu w gminie Lipie w składzie:

1) Bożena Wieloch – Wójt Gminy Lipie,

2) Michał Mikołajczyk – Prezes KS „Sokół” Parzymiechy,

3) Ks. Tomasz Kośny – Prezes KS „Św. Stanisław” Danków,

4) Karol Żerdziński - nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP Parzymiechy, Gminny Koordynator Sportu,

5) Ludwik Cieśliński – Radny Gminy Lipie,

6) Jarosław Łyźniak – Radny Gminy Lipie,

7) Elżbieta Krasińska – nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP Lindów,

8) Bernard Leszczyński – nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP Lipie,

9) Magdalena Ślusarczyk - nauczyciel wychowania fizycznego w SP Rębielice Szlacheckie,

10) Anna Wieczorek – nauczyciel wychowania fizycznego w ZSP Parzymiechy,

11) Teresa Podruczna – Przewodnicząca Gminnej Komisji Oświaty, Radna Gminy Lipie,

12) Stanisław Jędrek – emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego,

§ 7. 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.

§ 8. 1. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.

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

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

2. Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodniczący obrad, na którym uchwała została podjęta.

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

4. Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia
w protokole z obrad adnotacji o jego odrębnym zdaniu wraz z uzasadnieniem.

§ 10. Rada Sportu może podejmować inne uchwały i postanowienia, w szczególności o charakterze 
proceduralnym odnotowane w treści protokołu.

§ 11. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad.

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

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

§ 12. Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Urząd Gminy w Lipiu.
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