
LARZ ĄDZENIE NR' .Q 9 t 9.: 1-I{./ ź o J5
PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
z dnia ./ 7..ł ul.ęlr,.r.'cz.. 2. € 4 $ 7

w sprawie ustalenia skladuo określenia zasad powofiania oraz ustalenia

regulaminu działania Rady Sportu w Świdnicy

Na podstawie art. 30 ust.tr ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2073, poz.594 z poźn. zmianarnl) oraz art' 30 ustawy z dnia 25 częrwca 2010 t.

o sporcie (Dz. U. 2014,poz.775) zarządza się, co następuje:

$ 1. Powołuje się Radę Sportu w Swidnicy, zwutądalej ,'Radą '' jako organ opiniodawczo

- doradczy Prezydenta Miasta Świdnicy w sprawach z zabeslłkultury fizycznej.

$ 2.W skład Rady wchodzi 9 członków - przedstawicieli organizacji i insĘ,tucji realizujących

zadania w zakresie kultury fizycznej.

$ 3. l. Kadencja Rady trwa 3 lata, llczącod dnia pierwszego je.j posiedzenia.

2. odwołanie Rady lub jej członków następuje w tym samym trybie co powołanie.

$ 4. Regulamin dzlałania Rady określa załącznlkdo niniejsz ego zarządzenia.

$ 5. Wykonanie zaruądzenia powierua się Panu Szymonowi Chojnowskiemu - Zastępcy

Prezydenta Miasta Swidnicy.

$ 6. Zarządzenie wchodzjw Życie zdniem podpisania'

,\;,!,łl!'ę_
"*1_

otrzymują:
1) DAO.OK
2) DEK.KSW

Radca prawny: 
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Zał ączn1k do zar ządzenia
Prezydenta Miasta Swidnicy ry oolo-łłE/2 o4'

z dnia ł { Lar.łę./łrrżz !o-/5 r.

R'egularnin działania Rady Sportu w Świdnicy

$ 1"1. Rada Ze Swego gfona wybiera i odwołuje przewodniczącęgo, wgłosowaniu jawnym

zwykłą większoŚcią głosów' w obecności co najmniej pięciu członków Rady.

2.Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczegolności:

1) organizacja i prowadzenie posiedzeń Rady'
2) reprezentowanie Rady na zewnątrz.

3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
4. Przewodniczący zobawiązany jest zwołac posiedzenie Rady na wniosek:

1) Prezydenta Miasta Swidnicy;

\J Ą co najrnniej pięciu członków Rady.
5. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Miasta Swidnicy.

s 2.1. o zwołaniu posiedzenia zawiadamia się listownie, a za zgodą członka Rady pocztą
elektroniczną lub telefonicznie na co najmniej 3 dni przed terminern posiedzenia.
2. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oIaZ proponowany porządek obrad.
3.obradami posiedzenia kieruje przewodniczący, aw ruziejego nieobecności wskazany przez
niego członek R.ady.

$ 3.Posiedzenie Rady jest prawonrocne przy obecności co najnrniej pięciu członków Rady.

$ 4. Rada obraduje zgodnie zprzy1ętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.

$ 5.1. Rada WrcŻa swoje stanowisko w formie uchwał.
2' Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosow.
3. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
4. Członek R.ady głosu.jący przeciw podjęciu uchwały, moze zaŻądac umieszczenia
w protokole z posiedzenia adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz zuzasadnieniem.
5. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący.

s 6'1- Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje ptzewodniczący.
Ż. Do protokołir załącza się listę obecności członków i innych osób uczestniczących
w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
3' Protokoł powinien odzwierciedlac przebieg posiedz enia orazwyniki głosowania nad
podjętymi uchwałami.
4. Protokoł wtaz z załącznikami przekazywany j est Prezydentowi Miasta.

$ 7. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.

$ 8. Warunki rnaterialne i organizacyjne działania Rady zapewnia Prezydent Miasta.
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