
UCHWAŁA NR 20/2018
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie  powołania Powiatowej Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia 
Regulaminu jej działania.

Na podstawie art. 32. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 
z 2018 poz. 1263 ze zm.)

         Zarząd Powiatu Lęborskiego

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Powiatową Radę Sportu zwaną dalej „Radą Sportu”.

2. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności:

1) inicjowanie i opiniowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym:

a) strategii rozwoju powiatu w zakresie kultury fizycznej,

b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,

c) projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej,

d) programów rozwoju bazy sportowej na terenie powiatu lęborskiego,w tym w szczególności miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele 
kultury fizycznej,

2) zgłaszanie wniosków do nagród i wyróżnień Starosty Lęborskiego za wysokie wyniki sportowe osiągnięte 
we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym,

3) współpraca z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Lęborskiego w celu 
wypracowania nowych form i metod rozwoju kultury fizycznej,

4) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,

5) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Powiatu Lęborskiego.

§ 2. 1. Rada Sportu składa się maksymalnie z 15 członków powołanych przez Zarząd Powiatu Lęborskiego 
według następujących zasad:

1) do 3 przedstawicieli wskazanych przez Zarząd Powiatu Lęborskiego, z czego 1 przedstawiciel jako 
przewodniczący Rady Sportu,

2) do 5 przedstawicieli spośród organizacji, instytucji, fundacji realizujących zadania w zakresie kultury 
fizycznej, wskazanych przez Burmistrzów Miast i Wójtów Gmin, po jednym z terenu każdej gminy,

3) do 7 przedstawicieli w tym: powiatowy koordynator sportu szkolnego, koordynatorzy szkolnych zawodów 
sportowych objętych współzawodnictwem sportowym z terenu powiatu, po jednym z terenu Gminy 
Cewice, Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Łeba, Lębork, jeden przedstawiciel szkół 
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

2. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje 
wynagrodzenie, ani też rekompensata za utracone zarobki.

3. Kadencja Rady Sportu trwa 5 lat, jednakże każdorazowo wygasa z końcem roku kalendarzowego, 
w którym upływa kadencja Rady Powiatu Lęborskiego.

4. Zarząd Powiatu Lęborskiego odwołuje członków Rady Sportu, w przypadku:

1) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,

2) rezygnacji członka Rady Sportu,
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3) innej ważnej przyczyny.

5. W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady Sportu, Zarząd Powiatu Lęborskiego dokonuje 
uzupełnienia składu.

§ 3. Skład osobowy Rady Sportu stanowić będzie oddzielna uchwała Zarządu Powiatu Lęborskiego
w sprawie powołania składu osobowego Powiatowej Rady Sportu.

§ 4. Ustala się Regulamin działania Powiatowej  Rady Sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała nr 10/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Sportu, ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia 
Regulaminu jej działania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisy członków Zarządu:

1. Alicja Zajączkowska

2. Edmund Głombiewski

3. Adam Nowak

4. Jacek Perłak

5. Ryszard Wenta
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Załącznik do uchwały Nr 20/2018

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

§ 2. 1. Rada Sportu ze swojego składu wybiera:

1) zastępcę przewodniczącego,

2) sekretarza.

§ 3. 1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenie Rady Sportu zwołuje jej przewodniczący lub z upoważnienia zastępca przewodniczącego 
lub sekretarz. Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje Starosta Lęborski.

3. Posiedzenia Rady Sportu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

§ 4. 1. Przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca przewodniczącego lub sekretarz  zobowiązany 
jest zwołać posiedzenie Rady Sportu na wniosek:

1) Zarządu Powiatu Lęborskiego,

2) członków Rady Sportu stanowiących co najmniej 1/3  jej składu.

2. Jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia, ani nie upoważni do tego zastępcy przewodniczącego lub 
sekretarza, posiedzenie może zwołać Zarząd Powiatu Lęborskiego i do prowadzenia obrad wyznaczyć jednego 
z członków Rady Sportu.

3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu na co najmniej 3 dni przed 
terminem posiedzenia.

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicznie, za pośrednictwem faxu 
lub e-maila.

5. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

6. Obradami posiedzenia kieruje przewodniczący Rady Sportu, a w razie jego nieobecności zastępca 
przewodniczącego, sekretarz lub w przypadku określonymw § 4 ust. 2 wskazany przez Zarząd Powiatu 
Lęborskiego członek Rady Sportu.

7. W sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się zwołanie posiedzenia w krótszym terminie, nawet
w dniu posiedzenia.

8. Między posiedzeniami Rady Sportu przewodniczący może kierować do członków Rady Sportu drogą 
elektroniczną bądź listową projekty uchwał, zapytania oraz informacje dotyczące zadań kultury fizycznej 
i sportu w celu wydania przez przedstawicieli swojej opinii, bez zwoływania posiedzenia Rady Sportu.

9. Członkowie Rady Sportu pisemnie bądź drogą elektroniczną wyrażają swoje opinie dotyczące projektów 
uchwały w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

10. Wydanie opinii do projektu uchwał następuje poprzez uzyskanie akceptacji zwykłej większości 
członków Rady Sportu. Na najbliższym posiedzeniu Rady Sportu zaopiniowany projekt uchwały zostaje 
przedstawiony wraz z wynikami głosowania.

§ 5. Obrady posiedzenia są prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/3 członków Rady Sportu, 
w tym przewodniczący lub jego zastępca, sekretarz, albo w przypadku określonym
w § 4 ust. 2 wskazany przez Zarząd Powiatu Lęborskiego członek Rady Sportu.

§ 6. 1. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.

2. Przewodniczący obrad może zdecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych 
w porządku obrad tematów.
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§ 7. 1. Rada Sportu może powoływać zespoły zadaniowe i problemowe.

2. Przewodniczący Rady Sportu  może zapraszać na posiedzenia osoby spoza składu Rady Sportu, 
w szczególności ekspertów, radnych i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym nie jest Powiat 
Lęborski lub inne osoby pełniące funkcje publicznei społeczne, które uczestniczą w posiedzeniu z głosem 
doradczym.

§ 8. 1. Z posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) datę i miejsce posiedzenia,

2) przyjęty porządek obrad,

3) informacje dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady Sportu,

4) zgłoszone zapytania, wnioski i propozycje dotyczące przedsięwzięć.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz uchwały podjęte przez Radę Sportu.

3. Protokół podpisuje przewodniczący, zastępca przewodniczącego lub sekretarz Rady Sportu.

§ 9. 1. Opinie Rady Sportu dotyczące projektów aktów prawnych zapadają w formie uchwał, które 
podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodniczący, zastępca przewodniczącego lub członek Rady Sportu 
wyznaczony przez Zarząd Powiatu Lęborskiego w trybie § 4 ust. 2 Regulaminu.

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.

5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Sportu.

6. W sprawach niewymagających podjęcia uchwały, Rada Sportu może wyrażać swoje stanowisko 
w postaci pisemnej opinii podpisanej przez przewodniczącego.

§ 10. 1. Oprócz uchwał wymienionych w § 9 Rada Sportu może podejmować inne uchwały
i postanowienia w szczególności o charakterze proceduralnym odnotowane w treści protokołu.

§ 11. 1. Zmiana regulaminu następuje na wniosek Rady Sportu, w drodze uchwały Zarządu Powiatu 
Lęborskiego.

§ 12. 1. Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Lęborku.
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