
Zarządzenie Nr PM - 4217/2017 
Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 9 marca 2017 r. 

(tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr PM-3650/2021 
z dnia 15 lutego 2021 r.),  

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Miasta Gliwice 
oraz ustalenia regulaminu jej działania 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Radę Sportu Miasta Gliwice zwaną dalej Radą Sportu. 

2. Rada Sportu składa się z 13 członków powoływanych przez Prezydenta Miasta Gliwice, 
w tym: 

1) 4 przedstawicieli organizacji lub instytucji realizujących zadania  
w dyscyplinach sklasyfikowanych w Uchwale nr XXII/447/2020 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. jako dyscypliny priorytetowe w grupie I, 

2) 4 przedstawicieli organizacji lub instytucji realizujących zadania  
w dyscyplinach sklasyfikowanych w Uchwale nr XXII/447/2020 Rady Miasta 
Gliwice z dnia 17 grudnia 2020 r. jako dyscypliny priorytetowe w grupie II, 

3) 1 przedstawiciel organizacji lub instytucji realizującej zadania w dyscyplinach 
niepriorytetowych, 

4) 1 przedstawiciel organizacji lub instytucji realizującej zadania w zakresie sportu 
szkolnego, 

5) 1 przedstawiciel sportu akademickiego w Gliwicach, 

6) 1 przedstawiciel Rady Miasta Gliwice, 

7) 1 przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice. 

3. skreślony 

§ 2. 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym Samorządu Miasta Gliwice w zakresie 
kultury fizycznej. 

2. Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie: 

1) strategii rozwoju Miasta Gliwice w zakresie kultury fizycznej, 

2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, 

3) projektu uchwał Rady Miasta Gliwice dotyczących rozwoju kultury fizycznej  
i sportu, 

4) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Miasta Gliwice, 

5) spraw dotyczących przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów 
sportowych, 

6) spraw dotyczących przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla 
zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe oraz trenerów  
i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 3. 1. Kadencja Rady Sportu trwa 2 lata, jednakże każdorazowo upływa po 3 miesiącach 
od zakończenia kadencji Rady Miasta Gliwice. 

2. Prezydent Miasta Gliwice odwołuje członków Rady Sportu w przypadku: 



1) rezygnacji członka Rady Sportu, 

2) innej ważnej przyczyny. 

3. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie. 

§ 4. 1. Rada Sportu ze swojego grona wybiera i odwołuje: 

1) przewodniczącego, 

2) zastępcę przewodniczącego. 

2. Rada Sportu składa Prezydentowi Miasta Gliwice sprawozdanie ze swojej działalności 
po zakończeniu każdego roku kalendarzowego najpóźniej do 31 stycznia oraz w terminie 
do 30 dni po zakończeniu kadencji. 

§ 5. 1. Rada Sportu obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego  
nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Sportu co najmniej 4 dni przed planowanym 
terminem posiedzenia, podając proponowany porządek obrad lub zakres problemów, 
mających być przedmiotem obrad. 

3. Rada Sportu samodzielnie ustala porządek obrad. 

4. Rada Sportu jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez Prezydenta 
Miasta Gliwice. 

5. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady Sportu w terminie 7 dni na 
żądanie: 

1) Prezydenta Miasta Gliwice, 

2) co najmniej czterech członków Rady Sportu. 

§ 6. 1. Przewodniczący kieruje pracą Rady Sportu, prowadzi obrady, reprezentuje Radę 
Sportu na zewnątrz oraz zapewnia wykonanie uchwał podjętych przez Radę Sportu. 

2. W razie przeszkody w wykonywaniu zadań, przewodniczącego zastępuje zastępca 
przewodniczącego. 

3. Rada Sportu obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej siedmiu członków, 
zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu 
uchwały, nie zostaje ona podjęta. 

W okresie między posiedzeniami głosowania mogą się odbywać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

§ 6. Obsługę administracyjną Rady Sportu zapewnia wydział właściwy do spraw sportu. 

§ 7. Niniejsze zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 8. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik wydziału właściwego 
do spraw sportu. 

§ 9. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia sprawuje zastępca Prezydenta Miasta 
Gliwice właściwy do spraw sportu. 

§ 10. Wraz z wejściem w życie niniejszego zarządzenia moc traci Zarządzenie  
nr PM-463/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalania 
składu i zasad powoływania członków Rady Sportu Miasta Gliwice oraz ustalenia 
regulaminu jej działania. 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta 

Zygmunt Frankiewicz 


