
Zarządzenie Nr Or. I. 0050.176.2018  

Burmistrza Gogolina z dnia  

12 grudnia 2018 r. 

W sprawie ustalenia składu i zasad powoływania Gminnej Rady Sportu 

oraz ustalenia regulaminu jej działania  

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2018. 

poz. 1263 i 1669).  

    Burmistrz Gogolina zarządza co następuje:  

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

2. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Gminy w zakresie kultury fizycznej i 

sportu. 

3. Do zadań Rady należy:  

1) opiniowanie: 

a) strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej, 

b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, 

c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej, 

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, dofinansowywanych przez Gminę, 

2) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy, 

3) koordynacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy, 

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 

Powiecie, 

7) propagowanie przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych. 

§ 2. 1. Rada składa się z minimum 8 członków powoływanych przez Burmistrza Gogolina 

według następujących zasad: 

1) Członków powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy 

klubów sportowych działających na terenie gminy nie więcej niż 1 kandydat z jednego 

klubu, 

2) Członków powołanych spośród osób odpowiedzialnych w instytucjach gminy za 

kulturę fizyczną, wytypowanych przez Burmistrza Gogolina.  

3) Pracowników Urzędu Miejskiego zajmujących się sprawami kultury fizycznej i 

sportu, wskazanych przez Burmistrza Gogolina, 



4) Przedstawicieli spośród nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach, dla których 

organem prowadzącym Gmina wytypowanych przez dyrektorów tych szkół. 

2. Kadencja Rady trwa  4 lata.  

3. Burmistrz Gogolina odwołuje członków Rady 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) zastępcę przewodniczącego, 

3) sekretarza. 

2. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie 

przysługuje wynagrodzenie, ani też rekompensata za utracone zarobki. 

3. Rada składa Burmistrzowi Gogolina coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. 

§ 4. 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, 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 Burmistrza Gogolina.  

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

a) Burmistrza Gogolina  

b) 1/3 członków Rady, 

§ 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 

Zastępca Przewodniczącego. 

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

§ 6. Burmistrz Gogolina powołuje członków Gminnej Rady Sportu zgodnie z załącznikiem.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.  

§ 8. Z dniem wejścia w życie  Zarządzenia Nr Or. I. 0050.176.2018 Burmistrza Gogolina z 

dnia 12 grudnia 2018   w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu traci moc  Zarządzenie 

Burmistrza Gogolina Nr Or. Or. 0151 – 115/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie 

działania i funkcjonowania Rady Sportu .   


