
T,ARZIDZENrE NR ¿0+ /u.
Burmistrza Miasta Jgdrzej owa

z dnia . . . . Ql 9.9.3-.@8,r. .

w sprawie powolania Rady Sportu Gminy Jgdrzejów

Na podstawie art. l8a ust. I i 18c ustawy z dnia 18 stycmia 1996 roku o
kulturze frzycznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku nr 226, poz. 1675) zarzqdzam,,
co nastgpuje:

$ 1 .
Powofujg Radg Sportu Gminy Jgdrzejów w skladzie:

l. Piotr Wieczorek
\- 2. Pawel Faryna

3. Ryszard Cieóko
4. Grzegorz Kurkowski
5. Marek Orlef

s2.
Rada Sportu Gminy Jqdrzej ów dziala w oparciu o art. 18 a ust. 2 i 3 ustawy z

dnia l8 stycznia 1996 roku o kulturze fizycnej.

s3.
Zadania, strukturq oraz formy dzialania okreíla Regulamin Rady Sporfu

Gminy Jgdrzejów, stanowi4cy zal4cznik nr I do niniejszego zarzqdzenia.

s4.
\- Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Naczelnikowi Wydzialu Roavoju

Gospodarczego w J qdrzejowie.

ss.
Truci moc Zan4dzenie Burmistrza Miasta Jgdrzejowa nr z dnia w sprawie

powolania Rady Sportu.

só.
Zanqdzerie wchodzi w zycie z dniem powzigcia.'jffii,'



0á,.09. t00&¿..... ..,.,
w sprawie powolania Rady Sportu cminy JQdrzejów

REGULAMIN DZIA¿ANIA
RADY spoRTU GMrfr¡Y r¡onzerów

5 1
Rada Sportu Gminy Jqdrzejów zwana dalej ,.Radd realizuje zadania okreélone w arL.18a ust.
2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej ((tekst jednolity: Dz. U. z 2AO7
roku nr 226, poz. L675.) .

9 2
Pierwsze posiedzenie Rady, w celu ukonstwuowania siQ Rady, zwo+uje Burmistrz Miasta
JQdrzejowa w termin¡e 14 dni od daty jej powolania.

5 3
1. Pracam¡ Rady k¡eruje Przewodniczacy Rady, zwany dalej ,,przewodnicz4cym", wybierany
spoéród czionków Rady na pierwszym posiedzen¡u.
2. PrzewodniczEcy reprezentuje Radq na zewnatrz.
3. Obowiazk¡ przewodniczacego w razie jego nieobecnoéci wykonuje zastepca
przewodniczAcego. wybrany spoéród czlonków Rady na pierwszym posiedzeniu,

s 4
1. PrzewodniczEcy:
a) Zwoluje posiedzenia Rady;
b) Ustala porzqdek dzienny posiedzenia Rady;
c) Mo2e zapraszaé na posiedzenia Rady przedstawicieli, o których mowa w ad. 18a ust.1
ustawy o ku¡turze fizycznej.

g s
r 1. Rada dziaia kolegialnie.
v 2. Posiedzen¡a Rady zwoluje przewodniczacy z w*asnej inicjatywy lub na wniosek co

najmniej polowy czlonków Rady.
3. Pos¡edzen¡a Rady odbywaja siQ w razie potrzeby, lecz nie rzadziej fii2 raz ña kwartal.
4, Z wnioskiem o zwoianie posiedzenia Rady mo2e równie2 wystqpió Burmistrz Miasta
lQdrzejowa w przypadku konieczno6ci wyra2enia stanowiska przez Radq w sprawach, o
których mowa w art. 18a ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej, W takich przypadkach
przewodniczqcy zobowiEzany jest zwolaó RadQ w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

s 6
1. Pos¡edzenia Rady odbywajq siq nie póániej ni¿ w terminle 14 dni od dnia zlo2enia
wn¡osku. o którym mowa w I 5 ust. 2.
2. Przewodniczacy zawiadamia czlonków Rady o term¡nie posiedzenia nie póániej ni2 na
7 dni przed wyznaczonym term¡nem. Nie dotyczy to postanowieñ zawartych w q 5 ust. 4
Regulaminu. W takim przypadku term¡n zostaje skrócony do 3 dni.
3. Przewodniczqcy przesyla czlonkom Rady porzqdek obrad oraz niezbqdne dokumenty
bQdEce przedm¡otem posiedzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2.

Za+qcznik do ZarzEdzenia Burmistrza Miasta Jedrzejowa

^, ......n.+.1 8A... z dnia
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Posiedzeniom Rady przewodnic.y prre*odniJ lr, u *raz¡e jego nieobecnoÉci zastepca
przewodniczEcego.

s e
1. Z posiedzenia Rady sporzqdza siq protokó1.
2. Protokól powinien zawieraó:
1) Nr kolejny protokolu;
2) Date i miejsce posiedzen¡a;
3) PorzAdek obrad;
4) Listq obecnych osób;
5) Treéé podjetych postanowierí wraz z wyn¡kiem glosowania.
3. Protokél posiedzenia Rady, po jego przyjqciu przez Radq, podpisuje osoba, która
przewodniczyla posiedzen¡u oraz protokolant.

B U R T R Z


