Załącznik do Uchwały Zarządu
Powiatu Pabianickiego nr 113 / 15
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Regulamin działania
Powiatowej Rady Sportu

§1
Powiatowa Rada Sportu zwana w dalszej części Regulaminu „Radą Sportu” bądź „Radą” jest
organem inicjującym, doradczym i opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej
i sportu w Powiecie Pabianickim.

§2
1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.
2. Rada Sportu na pierwszym posiedzeniu, ze swego grona wybiera przewodniczącego oraz
zastępcę.
3. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności
zastępca.
4. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca zobowiązany jest zwołać
posiedzenia Rady Sportu na wniosek ustny bądź pisemny:
1) Przewodniczącego Rady Powiatu Pabianickiego,
2) Zarządu Powiatu,
3) Członków Rady Sportu stanowiących co najmniej połowę jej składu.
5. Jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia, posiedzenie Rady Sportu zwołuje Starosta.
6. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się w miarę potrzeb.

§3
1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu na co najmniej
3 dni przed terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane w formie pisemnej,
telefonicznej, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.
3. W zawiadomieniu podaje się termin i miejsce spotkania oraz proponowany porządek obrad.
4. Obrady Rady prowadzone są przez przewodniczącego bądź jego zastępcę a w przypadku ich
nieobecności przez osobę wyznaczoną przez Starostę.

§4
Obrady posiedzenia są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady
Sportu.

§5
1. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.
2. Przewodniczący

obrad

może

zadecydować

o

zmianie

kolejności

rozpatrywania

umieszczonych w porządku obrad tematów.

§6
1. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równości rozstrzyga głos przewodniczącego.

§7
1. Posiedzenia Rady Sportu są protokołowane.
2. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.
3. Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodniczący bądź zastępca obrad, na którym uchwała
została podjęta.
4. Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia
w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem.
5. Uchwały podjęte przez Radę Sportu przedstawione są na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

§8
Oprócz uchwał dotyczących opinii zagadnień ujętych w § 3 uchwały, Rada Sportu może
podejmować inne uchwały i postanowienia, w szczególności o charakterze proceduralnym
odnotowane w treści protokołu.

§9
1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub zastępca
w przypadku ich nieobecności osoba wyznaczona przez Starostę.
2. Do protokołu załącza się listę obecności członków i innych osób uczestniczących
w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi
uchwałami.

§ 10
Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw
Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

