
Uchwala Nr 22/2019 
Zarządu Powiatu Łobeskiego 

z dnia 15 stycznia 2019 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu Powiatowej Rady Sportu 

N a podstawie art. 3 O ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 201 O r. o sporcie (t. j. Dz. z 2018 r. poz. 
1263 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t. j. Dz. z 2018 r. poz.995 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Łobeskiego uchwala, 
co następuje: 

§1. Przyjmuje się Regulamin Powiatowej Rady Sportu stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

§3. Traci moc regulamin Powiatowej Rady Sportu przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu 
w Łobzie nr 242/2013 z dnia 16 października 2013 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta 

~ 
Renata Kuhk 



Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 22/2019 
Zarządu Powiatu Łobeskiego 
z dnia 15 stycznia 2019 r. 

Regulamin Powiatowej Rady Sportu 
§I.Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym organów Powiatu w zakresie 

kultury fizycznej i sportu. 

§2.Członkowie Rady Sportu wykonują swe funkcje społecznie, za udział w posiedzeniach 
nie przysługuje wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki. 

§3.Na wniosek przewodniczącego Powiatowej Rady Sportu, Starosta wystąpi 
o umożliwienie udziału w posiedzeniu Rady Sportu jej członkowi przez pracodawcę. 

§4.Do zadań Rady Sportu należy w szczególności: 

1) opiniowanie: 
a) strategii rozwoju Powiatu w zakresie kultury fizycznej, 
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej , 
c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej, 
d) programów bazy sportowej na terenie Powiatu, 
e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na 
f) terenie Powiatu, dofinansowywanych przez Powiat, 

2) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Powiatu, 
3) koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu, 
4) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie 

w ustalaniu programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem byłby 
Powiat, 

5) ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej , 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. 

§5. W skład Rady Sportu wchodzą zgłoszeni członkowie powoływani przez Zarząd 
Powiatu według następujących zasad: 

1) członkowie zgłoszeni przez statutowe organy klubów sportowych działających na terenie 
Powiatu Łobeskiego, nie więcej niż 1 osoba z jednego klubu, 

2) 5 członków powołanych spośród osób odpowiedzialnych w Gminach z terenu Powiatu 
Łobeskiego za kulturę fizyczną, wytypowanych przez te Gminy, 

3) 1 pracownik Starostwa Powiatowego zajmujący się sprawami kultury fizycznej 
i sportu, wskazany przez Starostę, 

4) 1 radny delegowany przez Radę Powiatu, 
5) po 1 przedstawicielu spośród nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Łobeski wytypowanych przez dyrektorów 
tych szkół. 

6) Zmian w składzie Rady Sportu dokonuje Zarząd Powiatu na pisemny, uzasadniony 
wniosek Przewodniczącego Rady Sportu. 

§6. Kadencja Rady Sportu trwa 5 lat, jednakże każdorazowo upływa po 3 miesiącach od 
upływu kadencji Rady Powiatu Łobeskiego. 

§7. Zarząd Powiatu może odwołać członka Rady Sportu w przypadku: 
a. cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący, 
b. innej uzasadnionej przyczyny, 
c. członkostwo wygasa w przypadku rezygnacji członka Rady Sportu lub śmierci. 



§ 8.Rada Sportu ze swego grona wybiera i odwołuje Prezydium Rady w składzie: 

1). Przewodniczący, 
2) Zastępcę przewodniczącego, 
3) Sekretarza, 
4) Czterech Członków Prezydium. 

§ 9. Wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego następuje zwykłą większością 
głosów w glosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 składu Rady Sportu, 
z zastrzeżeniem, że funkcji Przewodniczącego nie może pełnić przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego w Łobzie. 

§10. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezydium Rady, nie rzadziej 
niż raz na 6 miesięcy. 

1. Prezydium Rady zwołuje posiedzenie Rady co najmniej 7 dni przed planowanym 
terminem posiedzenia, podając proponowany porządek obrad. 

2. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez Zarząd Powiatu i Radę 
Powiatu. 

3. Prezydium Rady jest zobowiązane zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni na 
żądanie: 
a) Zarządu Powiatu, 
b) 1/3 członków Rady, 
c) Rady Powiatu. 

4. W przypadku nie zwołania takiego posiedzenia przez Prezydium Rady, posiedzenie Rady 
Sportu zwołuje Zarząd Powiatu i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków 
Rady Sportu. 

§ 11. Pracą Rady kieruje Prezydium Rady które: 
1) Zwołuje posiedzenia Powiatowej Rady Sportu, przedstawiając porządek obrad, 
2) Prowadzi obrady Rady poprzez Przewodniczącego, lub w razie przeszkód przez Zastępcę 

Przewodniczącego, który przedstawia zakres problemów będących przedmiotem obrad, 
3) Wstępnie rozpatruje i przedstawia Radzie do zaopiniowania wnioski o stypendia sportowe, 

nagrody i wyróżnienia, 
4) Zapoznaje Radę z projektem budżetu dotyczącym planowanych nakładów na kulturę 

fizyczną i działalność sportową w powiecie, wnioski Rady przedstawia Zarządowi 

Powiatu, 
5) Rozpatruje wnioski i uwagi składane przez członków Powiatowej Rady Sportu, 
6) Przedstawia Zarządowi Powiatu uwagi i wnioski dotyczące realizacji imprez sportowych 

w pow1ec1e, 
7) Przedstawia Zarządowi Powiatu propozycje rozwoju i funkcjonowania sportu w powiecie, 
8) Reprezentuje Powiatową Radę Sportu, 
9) Współpracuje ze Starostwem Powiatowym w organizacji „Gali Sportu" i innych imprez 

sportowych organizowanych przez powiat dla dzieci i młodzieży, 
1 O) Współpracuje ze Starostwem Powiatowym w organizacji i zabezpieczeniu prawidłowego 

funkcjonowania Lig Powiatowych (Liga Orlik, Czwartki Lekkoatletyczne., Liga Biegowa), 
11) Współpracuje w zabezpieczeniu prawidłowego przebiegu i ewidencjonowania imprez 

wynikających z Kalendarza Imprez Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, 
12) Prezydium Rady obraduje i zwoływane jest przez Przewodniczącego w miarę potrzeb. 

§ 12. Zasady posiedzeń i obrad Powiatowej Rady Sportu: 

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady p1semme, 
telefonicznie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

2. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad. 
3. Rada Sportu obraduje z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad. 
4. Przewodniczący obrad może zdecydować o zmianie kolejności rozpatrywania spraw 

umieszczonych w porządku obrad. 
5. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów. 
6. Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym uchwała została 

podjęta. 



7. Uchwały Rady Sportu obowiązują wszystkich jej członków. 
8. Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia 

w protokole z obrad adnotacji o jego odrębnym zdaniu wraz z uzasadnieniem. 
9. Z posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub 

w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego. 
10. W kwestiach finansowania sportu, sporządza się protokół z posiedzenia, który przekazuje 

się celem zapoznania Zarządowi Powiatu, 
11. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych zaproszonych na obrady oraz 

wszystkie podjęte uchwały. 
12. Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków. 
13. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
14. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, posiedzenie Powiatowej Rady Sportu 

może odbyć się w drugim terminie pół godziny po pierwszym, tego samego dnia. 
15. Rada w drugim terminie może podejmować ważne uchwały bez względu na ilość 

obecnych członków uprawnionych do głosowania ale tylko w zakresie spraw objętych w 
proponowanym porządku obrad. 

16. W posiedzeniach Rady Sportu może brać udział Starosta Łobeski oraz Wicestarosta. 
17. Przewodniczący rady Sportu ma prawo zaprosić na posiedzenia z głosem doradczym inne 

osoby, w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej 
dziedzinie. 

§ 13. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu. 

§ 14. Powiatowa Rada Sportu składa Zarządowi Powiatu coroczne sprawozdanie ze swej 
działalności. 


