
 Zarządzenie nr 82/15  
             Prezydenta Miasta Gdańska 

          z dnia 22 stycznia 2015 r. 
 
 
w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gdańskiej Rady Sportu  
oraz ustalenia regulaminu jej działania 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
2013 poz. 594, zm. w 2013 poz. 645 poz. 1318 z 2014 poz. 379, 1072) oraz art. 30 pkt. ustawy o 
sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (tekst jednolity z 2014 poz. 715) 
 

zarządza się co następuje: 
 
      § 1 
 
1. Powołuje się Gdańską Radę Sportu jako organ o charakterze doradczo - opiniodawczym Prezydenta  
    Miasta Gdańska w zakresie kultury fizycznej. 
2. Kadencja Rady Sportu trwa 4 lata począwszy od dnia wejścia w Ŝycie niniejszego zarządzenia. 
3. Odwołanie Rady Sportu lub jej członków następuje w tym samym trybie co powołanie. 
 
      § 2 
 
1. Do zadań Gdańskiej Rady Sportu naleŜy w szczególności: 
 

a) opiniowanie strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej 
b) opiniowanie projektu budŜetu w części dot. kultury fizycznej 
c) opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń dot. rozwoju kultury fizycznej 
d) opiniowanie i inicjowanie programów dot. rozwoju bazy sportowej na terenie miasta Gdańska 

 
2. Współpraca z merytoryczną komisją Rady Miasta Gdańska 
 

§ 3 
 
1. Członków Gdańskiej Rady Sportu powołuje się spośród przedstawicieli organizacji i instytucji 
realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej (max. 15 osób) 
 
2. Skład Gdańskiej Rady Sportu: 
 
a) Katarzyna Bertrand 
b) Katarzyna Kowalska 
c) Jowita Twardowska 
d) Wojciech Przybylski 
e) Tomasz Tomiak 
f) Ryszard Sobczak 
g) Leszek Blanik 
h) Adam Korol 
i) Artur Siódmiak 
j) Maciej Pawlak 
k) Leszek Walczak 
l) Maciej Polny 
ł) Łukasz Póciennik 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 
 



Regulamin działalności Gdańskiej Rady Sportu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 5 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Biuru Prezydenta ds. Sportu. 
 

§ 6 
 

 
Niniejsze zarządzenie uchyla zarządzenie nr 1820/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dn. 02.12.2010 r. 
 
 
      § 7 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
         
       Prezydent Miasta Gdańska 
 
              Paweł Adamowicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
         do Zarządzenia Nr 82/15 

Prezydenta Miasta Gdańska  



z dnia 22 stycznia 2015 r. 

  
 

REGULAMIN DZIAŁANIA GDAŃSKIEJ RADY SPORTU  
 
      § 1 
 

1. Gdańska Rada Sportu, zwana w dalszej części Regulaminu „Radą Sportu”, działa w oparciu  
o niniejszy Regulamin. 

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

 
        § 2 
 

1. Rada Sportu składa się z 5 – 15 członków. 
2. Członków Rady Sportu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska. 
3. Prezydent Miasta Gdańska moŜe odwołać członka Rady Sportu: 

a) na wniosek Przewodniczącego Rady Sportu 
b) w przypadku nie uczestniczenia członka Rady Sportu w jej pracach przez 3 kolejne 

posiedzenia 
c) na wniosek członka rady o własnej rezygnacji 
d) na wniosek zwykłej większości głosów członków Rady Sportu 
e) z inicjatywy własnej 

4. Mandaty członków Rady Sportu wygasają z dniem zakończenia jej kadencji. 
5. Rada Sportu ze swego grona wybiera i odwołuje zwykłą większością głosów: 

a) przewodniczącego 
b) dwóch zastępców przewodniczącego 
c) sekretarza 

6. Skład Rady Sportu moŜe być uzupełniany w trakcie trwania jej kadencji. 
       

        § 3 
 

1.  Rada Sportu obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego lub jego   
       zastępcę działającego na podstawie jego upowaŜnienia. 
2.  Pierwsze posiedzenie Rady Sportu zwołuje i prowadzi Prezydent Miasta Gdańska. 
3.  Na pierwszym posiedzeniu Rada Sportu wybiera spośród swojego grona   
       Przewodniczącego i jego zastępców oraz sekretarza 
4.  Posiedzenia Rady Sportu odbywają się minimum raz na kwartał 
5.  Przewodniczący jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Rady Sportu  na wniosek: 

a) Prezydenta Miasta Gdańska 
b) Członków Rady Sportu stanowiących co najmniej połowę jej składu 

6. JeŜeli Przewodniczący nie zwoła takiego posiedzenia ani nie upowaŜni  
do tego swojego Zastępcy, posiedzenie Rady Sportu zwołuje Prezydent Miasta Gdańska  
i do prowadzenia jego obrad wyznacza jednego z jej członków. 

 
        § 4 
 

1. Obradami Rady Sportu kieruje jej Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca 
Przewodniczącego lub osoba, o której mowa w § 3 ust. 6. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 reprezentują Radę Sportu wobec innych organów Miasta Gdańsk 
i innych osób. 

3. Przewodniczący moŜe zapraszać na posiedzenia, bez prawa do głosowania, osoby   
      posiadające wiedzę w danej dziedzinie oraz przedstawicieli zainteresowanych instytucji 
      oraz organizacji. 
 
 
 
 
 
4. Rada Sportu obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad. 
5. Przewodniczący moŜe zdecydować o zmianie kolejności omawiania tematów umieszczonych 

w porządku obrad. 



 
       § 5 
 

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady Sportu  
co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia. 

2. Zawiadomienie moŜe być dokonane telefonicznie, faxem lub e-mailem. 
3. W zawiadomieniu podaje się termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek 

obrad. 
 
        § 6 
 

1. Obrady posiedzenia są prawomocne jeŜeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków 
Rady Sportu, w tym przewodniczący lub jego zastępca albo osoba,  
o której mowa w § 3, ust. 6. 

2. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów. 
3.   W przypadku równości rozstrzyga głos Przewodniczącego. 
 
      § 7 
 
1. Rozstrzygnięcia, wnioski i opinie Rada Sportu podejmuje w formie uchwał. 
2. Uchwały Rady Sportu podpisuje Przewodniczący obrad, na których została podjęta. 
3. Uchwały podjęte przez Radę Sportu obowiązują wszystkich członków. 
4. Członek Rady Sportu głosujący przeciw podjęciu uchwały moŜe zaŜądać umieszczenia  

w protokole z obrad adnotacji o odrębności jego zdania wraz  
z uzasadnieniem. 

5. Uchwały podjęte przez Radę Sportu przedkładane są Prezydentowi Miasta Gdańska. 
6. Oprócz uchwał wymienionych w § 7 Rada Sportu moŜe podejmować inne uchwały  
      i postanowienia odnotowywane w treści protokołu. 

     
        § 8 
 

1. Z przebiegu  posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół, który podpisuje osoba 
przewodnicząca obradom oraz protokolant. 

2. Do protokołu dołącza się porządek obrad, listę obecności członków i pozostałych obecnych 
osób oraz podjęte uchwały lub postanowienia wraz z wynikami głosowania. 

3. Obsługę administracyjną Rady Sportu zapewnia Biuro Prezydenta ds. Sportu - Referat 
Sportu 

 
  

 
 


