Zarządzenie Nr 15/2007
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie powołania Pułtuskiej Rady Sportu
oraz ustalenia zasad jej działania
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591. z późn. zm.) oraz art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej
(Dz. U.z 2001 r Nr 81 poz. 889. z póżn. zm.) zarządza się co następuję:
§1
1. Powołuje się Pułtuską Radę Sportu w następującym składzie:
1. Józef Gryc
– Przewodniczący
2. Jerzy Załoga
– członek
3. Jerzy Kondracki
– członek
4. Łukasz Turek
– członek
5. Sławomir Krysiak
– członek
6. Zenon Kowalewski
– członek
7. Piotr Dzierżanowski
– członek
8. Andrzej Krawczyński
– członek
9. Jacek Stępniewski
– członek
10. Wojciech Błaszczyk
- członek
2. Zmian w składzie Pułtuskiej Rady Sportu dokonuje Burmistrz Miasta Pułtusk w drodze Zarządzenia.
§2
1. Członkowie Pułtuskiej Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie
2. Wyboru Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza dokona Pułtuska Rada Sportu
§3
Do zadań Pułtuskiej Rady Sportu należy:
1. Opiniowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
a) strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu
c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu
d) programów bazy sportowej na terenie Gminy
e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie
Gminy dofinansowywanych przez budżet Gminy
2. Współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy
3. Współpraca ze szkołami na terenie Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
§4
Ustala się regulamin działania Pułtuskiej Rady Sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego
Zarządzenia
§5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2007 roku.
Burmistrz Miasta Pułtusk
(-) Wojciech Dębski
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 15/2007
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 30 stycznia 2007 r.

REGULAMIN DZIAŁANIA PUŁTUSKIEJ RADY SPORTU
§1
1. Pułtuska Rada Sportu obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Pułtuskiej Rady Sportu zwołuje jej Przewodniczący lub w przypadku
nieobecności Zastępca Przewodniczącego
3. Posiedzenia Pułtuskiej Rady Sportu odbywają się co najmniej raz w kwartale
§2
1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom co najmniej 3 dni przed
terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane także telefonicznie lub za
pomocą faxu.
3. W zawiadomieniu podaje się miejsce, termin oraz proponowany porządek obrad.
4. Obradami posiedzenia kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca
Przewodniczącego.
§3
Obrady posiedzenia są prawomocne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków, w
tym Przewodniczący lub jego Zastępca.
§4
1. Pułtuska 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.
§5
1. Pułtuska Rada Sportu rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§6
1. Rozstrzygnięcia opinie i wnioski Pułtuska Rada Sportu podejmuje w formie uchwał.
2. Uchwały Pułtuskiej Rady Sportu podpisuje Przewodniczący obrad, na których uchwała
zostaje podjęta.
§7
1. Z posiedzenia Pułtuskiej Rady Sportu sporządza się protokół, który podpisuje
Przewodniczący obrad.
2. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w
posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
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