
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr 756 / 2006  
Zarządu Powiatu w Gryfinie  
z dnia 12 kwietnia 2006 r. 

 
  

RREEGGUULLAAMMIINN  
PPOOWWIIAATTOOWWEEJJ  RRAADDYY  SSPPOORRTTUU  

 
ookkrreeśśllaajjąąccyy  pprrzzeeddmmiioott  ii  zzaakkrreess  ddzziiaałłaanniiaa,,  sskkłłaadd  ii  zzaassaaddyy  ppoowwoołłyywwaanniiaa  

cczzłłoonnkkóóww,,  ttrryybb    pprraaccyy  oorraazz  ssppoossóóbb  zzwwoołłyywwaanniiaa  ppoossiieeddzzeeńń  ii  ppooddeejjmmoowwaanniiaa  
rroozzssttrrzzyyggnniięęćć..  

 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Powiatowa Rada Sportu zwana dalej „Radą Sportu” działa na podstawie ustawy z dnia          
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) 
oraz niniejszego regulaminu. 

 

2. Rada Sportu jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. 
 

ROZDZIAŁ II 
Przedmiot i zakres działania 

 
§ 2 

Rada Sportu uczestniczy w rozwiązywaniu spraw kultury fizycznej, sportu i rekreacji                  
w powiecie, w tym: 

1) diagnozowaniu potrzeb z zakresu kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej oraz 
prowadzeniu działań w celu ich zaspokajania; 

2) koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie powiatu; 
3) ustalaniu zasad współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami 

sportowymi oraz organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność w sferze kultury fizycznej i sportu; 

4) opiniowaniu projektu budżetu powiatu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu; 
5) opiniowaniu strategii rozwoju powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu; 
6) opiniowaniu projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu; 
7) opiniowaniu planów imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanych na terenie 

powiatu gryfińskiego przez stowarzyszenia kultury fizycznej i inne organizacje, 
otrzymujących dotację z budżetu powiatu; 

8) opiniowaniu programów rozwoju bazy sportowej na terenie powiatu; 
9) propagowaniu przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych w lokalnych mediach; 
10) dokonywaniu bieżących ocen imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych             

w powiecie gryfińskim. 
 



ROZDZIAŁ III 
Skład i zasady powoływania członków 

 
§ 3 

Rada Sportu składa się z 19 członków powołanych przez Zarząd Powiatu w Gryfinie według 
następujących zasad: 
― 12 członków powołanych spośród przedstawicieli klubów sportowych, stowarzyszeń, 

organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie 
powiatu (3 członków z terenu Gminy Gryfino, w tym 1 przedstawiciel Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w Gryfinie, 2 członków z terenu Gminy Chojna, po 1 członku                 
z pozostałych gmin). 

― 5 członków – nauczycieli wychowania fizycznego szkół prowadzonych przez Powiat 
Gryfiński; 

―  2 członków – pracowników Starostwa Powiatowego. 
 

§ 4 
Imienny skład Rady Sportu ogłasza Starosta Gryfiński w formie zarządzenia, określając 
jednocześnie termin pierwszego posiedzenia. 
 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
Tryb pracy oraz sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć. 

 
§ 5 

1. Podczas pierwszego posiedzenia Rada Sportu ze swojego składu wybiera: 
a) przewodniczącego, 
b) wiceprzewodniczącego, 
c) sekretarza.  

         oraz ustala terminarz i roczny plan pracy. 
 

2. Wybór Przewodniczącego następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym 
w obecności co najmniej 2/3 składu Rady Sportu, z zastrzeżeniem, że funkcji 
Przewodniczącego nie może pełnić przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 

3. Pracą Rady Sportu kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje posiedzenia w miarę 
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

 

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia w formie pisemnej doręcza się członkom Rady 
Sportu co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W zawiadomieniu podaje się 
termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. 

 

5. Przewodniczący Rady Sportu zwołuje posiedzenia na pisemny umotywowany wniosek 
co najmniej 3 członków Rady Sportu lub na wniosek Starosty Gryfińskiego. 

 

6. W posiedzeniach Rady Sportu może brać udział Starosta Gryfiński oraz Wicestarosta. 
 

7. Przewodniczący Rady Sportu ma prawo zaprosić na posiedzenia z głosem doradczym 
inne osoby, w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie          
w danej dziedzinie. 

 

8. Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Wydział Edukacji, Kultury, Sportu                   
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 



 
§ 6 

1. Rada Sportu wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów 
w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 jej składu. 

 

2. W razie równości głosów sprawę rozstrzyga głos Przewodniczącego. 
 

3. Uchwały podjęte przez Radę Sportu przedkładane są Staroście Gryfińskiemu oraz Komisji 
Spraw Społecznych za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Sportu. 

 
§ 7 

1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół. Do protokołu 
załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz 
wszystkie podjęte uchwały. 

 

2. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Sportu. 
 

3. Dokumentacja Rady Sportu przechowywana jest w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu             
i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

 
§ 8 

1. Członkowie Rady Sportu mogą dokonywać zmian w treści regulaminu w trybie 
określonym w § 6 niniejszego regulaminu. 

 

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

 
§ 9 

1. Kadencja Rady Sportu trwa 4 lata. 
 

2. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie, za udział w posiedzeniach 
nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

3. Rada Sportu składa Zarządowi Powiatu coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


