
ZARZĄDZENIE NR 221/VIII/19 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

 

z dnia 21 października 2019 r. 

 

 

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Namysłowskiej Rady Sportu  

oraz ustalenia regulaminu jej działania 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. poz. 1309 i 1696) oraz art. 30 ustawy z dnia  

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Ustala się zasady powoływania członków oraz regulamin działania Namysłowskiej 

Rady Sportu zwana dalej „Radą”. 

2. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Namysłowa w zakresie kultury 

fizycznej i sportu. 

3. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) opiniowanie: 

a) strategii rozwoju Gminy Namysłów w zakresie kultury fizycznej, 

b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, 

c) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym 

terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej, 

2) propagowanie przedsięwzięć sportowo – rekreacyjnych. 

 

§ 2. 1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele zgłoszeni przez kluby i stowarzyszenia 

sportowe działające na podstawie ustawy o sporcie, mające swoją siedzibę na terenie Gminy 

Namysłów i czynnie realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. 

2. Zgłoszenia kandydatów do Rady należy dokonywać na drukach stanowiących załącznik  

Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Liczba zgłoszonych kandydatów z klubu nie może być większa od ilości sekcji sportowych  

w klubie jednakże nie więcej niż dwóch. 

4. Spośród zgłoszonych kandydatów Burmistrz Namysłowa powołuje w drodze zarządzenia 

Namysłowską Radę Sportu liczącą minimum 5 członków. 

5. Zgłoszenia kandydatów pierwszej kadencji Rady należy dokonać w Sekretariacie Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie w terminie do dnia 25 października 2019 r.  do godziny 15:30. 

6. Kadencja Rady trwa 5 lat, z zaznaczeniem, że automatycznie upływa po 3 miesiącach  

od zakończenia kadencji Burmistrza Namysłowa. 

7. Nabór kandydatów do Rady kolejnej kadencji będzie ogłaszany zarządzeniem Burmistrza 

Namysłowa w Biuletynie Informacji Publicznej, na co najmniej 4 tygodnie przed końcem 

mijającej kadencji. 

8. Burmistrz Namysłowa odwołuje członków Rady w przypadku: 

1) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący, 

2) rezygnacji członka Rady, 

3) innej ważnej przyczyny. 

 

§ 3. 1. Rada powołuje ze swojego grona i odwołuje: 

1) przewodniczącego, 

2) zastępcę przewodniczącego,  

3) sekretarza. 



2. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniu  

nie przysługuje wynagrodzenie, ani też rekompensata za utracone zarobki.  

3. Rada składa Burmistrzowi Namysłowa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności.  

 

§ 4. 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej  

niż raz na 6 miesięcy.  

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Burmistrz Namysłowa.  

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, 

Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

4. Przewodniczący zwołuje członków Rady, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem 

posiedzenia, podając proponowany porządek obrad.  

5. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła takiego posiedzenia, ani nie upoważni do tego swojego 

zastępcy, posiedzenia Rady zwołuje Burmistrz Namysłowa i do prowadzenia obrad wyznacza 

jednego z członków Rady.  

6. Obradami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego lub w przypadku określonym w § 4 ust. 5 wskazany przez Burmistrza jeden 

z członków Rady.  

7. Rada sama ustala porządek obrad. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi 

przez Burmistrza Namysłowa.  

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

1) Burmistrza Namysłowa, 

2) 1/2 członków Rady. 

9. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Rady, bez prawa do głosowania, osoby 

posiadające wiedzę w danej dziedzinie oraz przedstawicieli zainteresowanych instytucji  

i organizacji.  

 

§ 5. 1. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.  

2. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada podejmuje w formie uchwał.  

3. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący obrad, na którym uchwała została podjęta.  

4. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich członków.  

5. Uchwały podjęte przez Radę przedkładane są niezwłocznie Burmistrzowi Namysłowa.  

 

§ 6. 1. Obsługę techniczną i organizacyjną Rady zapewnia Burmistrz Namysłowa. 

2. Z przebiegu posiedzenia Rady Sekretarz bądź inny wyznaczony członek Rady sporządza 

protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca obradom.  

3. Do protokołu dołącza się porządek obrad, listy obecności członków i innych osób 

uczestniczących w posiedzeniu oraz wszelkie podjęte uchwały i postanowienia.  

4. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki głosowania 

nad podjętymi uchwałami.  

5. Oryginały protokołów przechowywane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Namysłowie.  

 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Sportu  

i Zdrowia. 

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

  Burmistrz 
 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 221/VIII/19 Burmistrza Namysłowa 
z dnia 21.10.2019 r. 

 

Karta zgłoszeniowa kandydata 
na Członka Namysłowskiej Rady Sportu 

 
I. Dane podmiotu zgłaszającego: 
 

Nazwa podmiotu 
zgłaszającego: 

 

Siedziba:  

Numer KRS bądź wpisu do innej 
ewidencji: 

 

Sekcje sportowe: 
 

Telefon kontaktowy: 
 

 

 
 
........................................................    ............................................................................................ 

          (miejscowość, data)     (czytelny podpis przedstawiciela podmiotu zgłaszającego) 

II. Dane kandydata*: 

1. Imię i nazwisko kandydata: ............................................................................................................. 

Adres do korespondencji:  

Telefon kontaktowy:  

Adres e-mail:  

Uzasadnienie kandydatury: 

 

III. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie*: 

Ja niżej podpisany/a …........................................................................................................................... 

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Namysłowskiej Rady Sportu, a zawarte 

w niniejszym formularzu dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

 

........................................................    .............................................................................. 

          (miejscowość, data)                    (czytelny podpis kandydata ) 

 

Verte 



IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych*: 

Klauzula informacyjna 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Namysłów mający swoją siedzibę  

w Urzędzie Miejskim w Namysłowie przy ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów. Pani/a dane 

osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 i art. 9 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich 

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie 

zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie karcie 

zgłoszeniowej. 

 

........................................................    .......................................................................... 

         (miejscowość, data)                    (czytelny podpis kandydata) 

 

* wypełnia kandydat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE 

Dane członków Namysłowskiej Rady Sportu stanowią informację publiczną w następującym zakresie: imię, nazwisko, 
organizacja rekomendująca. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 


