UCHWAŁA NR 113 / 15
ZARZĄDU POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu
oraz ustalenia regulaminu jej działania
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 z 2014 r. poz. 379 i 1072 z 2015 poz. 871) oraz art. 30 ust.
2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), Zarząd Powiatu
Pabianickiego uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się zasady powoływania członków Powiatowej Rady Sportu, zwaną dalej Radą Sportu.
2. Do składu Rady Sportu mogą być wytypowane następujące osoby:
1) po jednym przedstawicielu wytypowanym przez każdą gminę i miasto w powiecie
pabianickim spośród organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej lub
spośród przedstawicieli danego urzędu,
2) dwóch przedstawicieli z instytucji oświatowych realizujących zadania w zakresie kultury
fizycznej wytypowanych przez Członka Zarządu Powiatu odpowiedzialnego za Wydział Oświaty
i Wychowania,
3) co najmniej dwóch przedstawicieli stowarzyszeń, klubów sportowych realizujących
zadania w zakresie kultury fizycznej, wytypowanych przez pełnomocnika zarządu ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
4) co najmniej trzech przedstawicieli wskazanych przez Zarząd Powiatu Pabianickiego
spośród osób realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej w powiecie pabianickim.

§2
Starosta Pabianicki w drodze zarządzenia powołuje Powiatową Radę Sportu w składzie nie
mniejszym niż 14 osób spośród osób wskazanych w § 1 ust. 2

§3
Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie:
1. strategii rozwoju powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu;
2. projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu;
3. programów rozwoju bazy sportowej na terenie powiatu, w tym w szczególności
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów
wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;

4. projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących warunków i trybu finansowania zadań
własnych w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi
sportu i mających na celu osiągniecie celu publicznego z zakresu sportu;
5. projektów uchwał Rady Powiatu dotyczących szczegółowych zasad i trybu przyznawania
oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
6. propozycji Zarządu Powiatu dotyczących nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym dla osób
fizycznych, trenerów oraz innym osób wyróżniających się w działalności sportowej;
7. działań promujących rozwój kultury fizycznej w Powiecie Pabianickim;
8. projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej.

§4
Regulamin działania Rady Sportu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§5
1. Kadencja Rady Sportu trwa 4 lata, jednakże każdorazowo upływa po 3 miesiącach od upływu
kadencji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach członkom nie
przysługuje wynagrodzenie ani też rekompensata za utracone zarobki.
3. Odwołanie Rady lub jej członków następuje w tym samym trybie co powołanie.

§6
Traci moc Uchwała Zarządu Powiatu Pabianickiego Nr 345/12 z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu oraz ustalenia
regulaminu jej działania.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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