
UCHWALA NR 144/2019 
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie ustalenia zasad powoływania członków 
Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

oraz ustalenia regulaminu jej działania. 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i poz. 2500) oraz art. 30 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i poz. 1669) uchwala się , 

co następuje: 

§ 1. Powiatowa Rada Sportu dla Powiatu Łódzkiego W schodnie go, zwana dalej Radą, 

powoływana jest przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w drodze odrębnej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się następujące zasady powoływania członków Rady: 

1) w skład Rady wchodzić będzie: 

a) do sześciu członków spośród osób zgłoszonych przez gminy z terenu powiatu 

łódzkiego wschodniego, 

b) do czterech członków spośród osób zgłoszonych przez stowarzyszenia kultury 

fizycznej, mające swoją siedzibę na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, 

c) do dwóch członków spośród nauczycieli wychowania fizycznego zgłoszonych przez 

szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat, 

d) jeden członek delegowany przez Zarząd Powiatu; 
2) skład Rady stanowi od 9 do 13 osób. 
2. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem powołania członków, a koflczy po upływie 

2 miesięcy od upływu kadencji Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 3.1. Odwołanie Rady lub jej członków następuje w tym samym trybie co powołanie. 

2. Zarząd Powiatu może odwołać członka Rady przed upływem okresu, o którym mowa 
w § 2 ust. 2 w przypadku: 

1) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący, 
2) rezygnacji członka Rady, 

3) innej ważnej przyczyny. 
3. Uzupełnienie składu Rady odbywa się na zasadach określonych w§ 2. 

§ 4. 1. U stała się Regulamin działania Powiatowej Rady Sp01iu dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego, którego treść określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 



§ 5. Uchyla się Uchwałę nr 77/2011 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 

2 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Powiatowej Rady Sportu 

dla Powiatu Łódzkiego W schodni ego oraz ustalenia regulaminu jej działania. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Starosta - Andrzej Opala 

Wicestarosta - Ewa Gładysz 

Członek Zarządu - Paweł Pomorski 

Członek Zarządu - Marta Stasiak 

Członek Zarządu - Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 144/2019 
Zarządu Powiatu Łódzkiego W schodnie go 
z dnia 27 lutego 2019 r. 

REGULAMIN 
działania Powiatowej Rady Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

§ 1. Powiatowa Rada Sportu dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zwana w dalszej 
częsci Regulaminu Radą, podejmuje wszelkie działania kierując się dobrem mieszkaó.ców 
i interesem całego środowiska sportowego powiatu łódzkiego wschodniego. 

§ 2. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i za udział w posiedzeniach nie 
przysługuje im wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki. 

§ 3. Do zadaó. Rady należy między innymi: 
1) opimowame: 
a) strategii rozwoju powiatu w zakresie kultury fizycznej, 
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, 
c) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie, 
d) programów rozwoju bazy sportowej na terenie powiatu, 
e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje 

na terenie powiatu, dofinansowywanych przez Powiat Łódzki Wschodni, 
f) kandydatur do Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia 

sportowe; 
2) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie powiatu; 
3) koordynowanie imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie powiatu; 
4) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie 
w ustalaniu programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem będzie 
Powiat Łódzki Wschodni; 
5) ustalanie zasad współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej , związkami 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej; 
6) dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych na 
terenie powiatu; 
7) propagowanie przedsięwzięć sportowo - rekreacyjnych. 

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Starosta Łódzki Wschodni . 
2. Rada ze swego grona wybiera i odwołuje prezydium w składzie: 
1) przewodniczący, 
2) zastępca przewodniczącego, 

3) sekretarz. 
3. Wyboru członków prezydium dokonuje się zwykłą większością głosów, 

w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady. Jeżeli w pierwszym 
głosowaniu nie dokona się wyboru, w drugim głosowaniu uczestniczy dwóch kandydatów 
z największą ilością oddanych głosów. 

4. Zmian w składzie prezydiw11 Rada dokonuje w trybie określonym w ust. 3. 
§ 5. 1. Przewodniczący kieruje pracą Rady, prowadzi obrady, reprezentuje Radę 

na zewnątrz oraz zapewnia wykonanie uchwał podjętych przez Radę . 
2. W razie czasowej nieobecności, przewodniczącego zastępuje zastępca 

przewodniczącego . 



§ 6. 1. Posiedzenia Rady zwoływane są stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 
raz na 6 miesięcy. 

2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca 
przewodniczącego, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, podając na 
piśmie proponowany porządek obrad. 

3. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni 
od dnia złożenia wniosku przez Przewodniczącego Rady Powiatu, Starostę lub co najmniej 
połowę członków Rady Spmiu. 

4. W przypadku, gdy przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca 

przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady w trybie określonym w ust. 3, posiedzenie 
zwołuje Starosta i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady. 

§ 7. 1. Rada obraduje w obecności co najmniej 1/2 członków, w tym przewodniczącego 
lub zastępcy przewodniczącego, zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem 
obrad. 

2. W przypadku braku quorum Rada może ustalić II termin obrad po upływie 30 minut 
od stwierdzenia przez przewodniczącego posiedzenia braku quorum. 

3. W posiedzeniach Rady może brać udział Starosta lub wyznaczona przez niego osoba, 
a także inne osoby zaproszone przez przewodniczącego. 

§ 8. 1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia, opinie i wnioski zwykłą większością głosów, 

w formie uchwał. 
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos osoby przewodniczącej 

posiedzeniu. 
3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 podpisuje przewodniczący obrad, na których 

uchwały zostały podjęte. 

4. Oprócz uchwał, o których mowa w ust. 1, Rada może podejmować inne uchwały, 
w szczególności o charakterze proceduralnym, które odnotowane są tylko w treści protokołu. 

§ 9. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 
obrad. 

2. Członek Rady głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia 
w protokole z obrad adnotacji o jego odrębnym zdaniu wraz z podaniem uzasadnienia. 

3. Do protokołu z obrad załącza się listę obecności członków i innych osób 
uczestniczących w obradach oraz podjęte uchwały. 

§ 10. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Starostwo Powiatowe w Łodzi. 


