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w sprawie: powołania Rady Sportu Powiatu Łowickiego oraz ustalenia 
regulaminu jej działania

Na podstawie art 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku O sporcie (Dz„. U. z 2016 r. 
poz. 176, 1170, 1171, 1321, Bz,U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 
czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579, 1948) Zarząd 
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się Radę Sportu Powiatu Łowickiego liczącą od 5 do 15 osób, zwaną dalej 
„Radą Sportu”, w składzie:

1) Małgorzata Obórka
2) Ireneusz Sołtysiak
3) Zofia Sut
4) LechŁysio
5) Marek Borkowski
6) Dariusz Szymanik
7) Waldemar Szabelski
8) Andrzej Myczka
9) Łukasz Witkowski
10) Zbigniew Kuczyński
11) Krzysztof Figat

- przedstawiciel Gminy Bielawy
- przedstawiciel Gminy Chąśno
- przedstawicielka Gminy Domaniewice 
»przedstawiciel Gminy Kiernozia
- przedstawiciel Gminy Kocierzew Pld.
- przedstawiciel Gminy Łowicz
- przedstawiciel Gminy Łyszkowice
- przedstawiciel Gminy Nieborów
- przedstawiciel Gminy Zduny
- przedstawiciel Gminy Miasta Łowicz
- przedstawiciel Powiatu Łowickiego

§2. Regulamin działania Rady Sportu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

Starosta Łowicki — Krzysztof Figat 

Wicestarosta Łowicki -  Grzegorz Bogucki 

Członek Zarządu

Powiatu Łowickiego -  Jacek Chudy
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§ 1. Do zadań Rady Sportu należy:
1. Tworzenie krótkofalowych i długofalowych programów upowszechniania kultury 

fizycznej na terenie Powiatu Łowickiego.
2. Opiniowanie:

1) Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego w zakresie kultury fizycznej,
2) projektu budżetu Powiatu Łowickiego w części dotyczącej kultury fizycznej,
3) projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu Łowickiego dotyczących rozwoju kultury 

fizycznej,
4) programów bazy sportowej dotyczących jednostek podległych pod Powiat Łowicki,
5) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje 

z terenu powiatu, dofinansowywanych przez Powiat Łowicki.

§2. Odwołanie Rady Sportu łub jej członków następuje w tym samym trybie, co powołanie.

§3. Rada Sportu Powiatu Łowickiego zwana w dalszej części Regulaminu „Radą Sportu” jest 
organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu na 
terenie Powiatu Łowickiego.

§4.1. Kadencja Rady Sportu trwa 4 łata.
2. Członkowie Rady Sportu swoje funkcje wykonują społecznie.

§5.1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.
2. Rada Sportu wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu:
1) Przewodniczącego
2) Wiceprzewodniczącego
3) Sekretarza.
3. Przewodniczącego Rady Sportu wybiera się w głosowaniu jawnym bezwzględną 

większością głosów przy udziale co najmniej połowy ustalonego składu Rady Sportu spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów; dla wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza 
wymagana jest zwykła większość.

4. Przewodniczący kieruje pracą Rady Sportu i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Posiedzenia Rady Sportu są zwoływane przez Przewodniczącego lub w razie jego 

nieobecności przez Wiceprzewodniczącego i odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej 
jednalc niż raz na rok.

6. Do udziału w posiedzeniach Rady Sportu mogą być zapraszane przez 
Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Sportu, osoby z głosem doradczym.

§6. 1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Sportu doręcza się członkom Rady 
Sportu na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane pisemnie, telefonicznie lub 
pocztą e-maił.

3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
4. Obradami kieruje Przewodniczący Rady Sportu, a w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący.





§7. Obrady posiedzenia są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa 
członków Rady Sportu, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

§8.1. 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.

§9. 1. Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§10. 1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Sportu podpisuje przewodniczący obrad.
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 odrębnym wraz z uzasadnieniem.

§11. 1. Z posiedzenia Rady Sportu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący 
obrad i Sekretarz.

2. 0o 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.

§12. Obsługę kancelaryjną Rady Sportu zapewnia Starostwo Powiatowe w Łowiczu.




