Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 88/2013/P
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 13 maja 2013 r.

Regulamin Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Pabianic

§ 1. Regulamin określa skład i zasady powoływania członków Rady Sportu, zakres oraz
tryb jej działania i pracy oraz sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć.
§ 2. Radę Sportu i jej członków powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Pabianic
zarządzeniem.
§ 3. 1. Rada Sportu składa się z 14 członków.
2. W skład Rady Sportu wchodzą :
1) 10 przedstawicieli stowarzyszeń sportowych rekomendowanych i wybranych spośród
prezesów stowarzyszeń sportowych w Pabianicach
2) 1 przedstawiciel Rady Miejskiej w Pabianicach
3) 1 przedstawiciel Prezydenta Miasta Pabianic
4) 1 przedstawiciel nauczycieli pabianickich szkół
5) 1 przedstawiciel stowarzyszeń osób niepełnosprawnych
§ 4. Kadencja Rady Sportu trwa 2 lata.
§ 5. Członkowie Rady Sportu wybierają ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, przy udziale co najmniej połowy powołanych członków.
§ 6. Udział w Radzie Sportu ma charakter społeczny.
§ 7. 1. Rada Sportu jest ciałem opiniodawczym Prezydenta Miasta Pabianic.
2. Do zadań Rady Sportu należy przede wszystkim opiniowanie:
1) strategii rozwoju Pabianic w zakresie kultury fizycznej;
2) projektu budżetu Pabianic w części dotyczącej kultury fizycznej;
3) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Pabianic, w tym w szczególności
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów
wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
4) programów imprez sportowych i rekreacyjnych w Pabianicach oraz warunków ich
wspierania
5) innych działań i inicjatyw sportowych promujących Pabianice oraz warunków ich
wspierania
6) możliwości, wielkości i warunków promocji Pabianic poprzez działalność stowarzyszeń
sportowych (dotyczy środków na promocje)
7) projektów uchwał dotyczących warunków i trybu wspierania rozwoju sportu w
Pabianicach
8) innych projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej Pabianicach
9) innych spraw dotyczących kultury fizycznej w Pabianicach, m.in. zgłoszeń kandydatów
do nagród i stypendiów sportowych

§ 8. 1. Rada podejmuje opinię i rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 9. 1. Posiedzenia Rady Sportu zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na
wniosek Prezydenta, informując jej członków co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia.
2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Rady przedstawicieli zainteresowanych
instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne zainteresowane osoby.
4. Posiedzenie Rady Sportu jest prawomocne i wiążące, jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej połowa członków - w tym przewodniczący lub jego zastępca.
5. Z posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący
obrad.
6. Do protokołu załącza się listę obecności członków i innych osób uczestniczących w
posiedzeniu oraz wszystkie uchwały.
7. Protokół wraz z załącznikami przewodniczący przekazuje w terminie do 14 dni od daty
posiedzenia Prezydentowi Miasta Pabianic.
§ 10. Za obsługę organizacyjno – techniczną Rady Sportu odpowiada właściwa komórka
organizacyjna Urzędu Miejskiego w Pabianicach.
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