Załącznik
do Zarządzenia 237/2011
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 1 lipca 2011r.

REGULAMIN DZIAŁANIA PYRZYCKIEJ RADY SPORTU

§ 1. Pyrzycka Rada Sportu zwana w dalszej części Regulaminu „Radą Sportu" jest organem
inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej w gminie Pyrzyce.
§ 2. Rada Sportu ze swojego składu wybiera:
1) przewodniczącego,
2) zastępcę przewodniczącego.
§ 3. 1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje jej przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca
przewodniczącego.
3. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej raz w kwartale.
§ 4. 1. Przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego zobowiązany jest
zwołać posiedzenia Rady Sportu na wniosek:
a) Burmistrza Pyrzyc lub Zastępcy Burmistrza Pyrzyc,
b) członków Rady Sportu stanowiących co najmniej połowę jej składu.
§ 5. 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 także telefonicznie, za
pośrednictwem faxu lub e-maila.
3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
4. Obradami posiedzenia kieruje przewodniczący Rady Sportu, a w razie jego nieobecności
zastępca przewodniczącego lub w przypadku określonym w § 4 ust. 2 wskazany przez
Burmistrza Pyrzyc członek Rady Sportu.
§ 6. Obrady posiedzenia są prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa
członków Rady Sportu, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
§ 7. 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.
§ 8.1. Rada Sportu może powoływać zespoły zadaniowe i problemowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany z grupy osób wchodzących w skład
zespołu.
§ 9. 1. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równości rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 10. 1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodniczący obrad, na którym uchwała została
podjęta.
3. Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich członków.
4. Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia
w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu wraz z uzasadnieniem.
§ 11. Oprócz uchwał wymienionych w § 9 Rada Sportu może podejmować inne uchwały
i postanowienia, w szczególności o charakterze proceduralnym odnotowane w treści
protokołu.
§ 12. 1. Z posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący
obrad i sekretarz.
2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących
w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki
głosowania nad podjętymi uchwałami.
§ 13. Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Wydział Edukacji, Kultury, Sportu
i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

