ZARZĄDZENIE NR 129/21
BURMISTRZA MOGILNA
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie powołania Rady Sportu w gminie Mogilno

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
1133) oraz §16 ust. 2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 51/21 Burmistrza Mogilna z dnia 1 kwietnia 2021
r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mogilnie, zarządzam, co
następuje:
§1. 1. Z dniem 19 października 2021 r. powołuję Radę Sportu, zwaną dalej Radą, w składzie:
a) Monika Gorgoń
b) Jurand Lisiecki
c) Krzysztof Malczewski
d) Krzysztof Rogala
e) Michał Sieracki
2. Wyboru Przewodniczącego Rady dokonuje Rada na pierwszym posiedzeniu zwołanym
przez burmistrza Mogilna.
3. Wybór Przewodniczącego Rady dokonywany jest większością głosów członków Rady
obecnych na posiedzeniu.
§2. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie:
a) projektów uchwał Rady Miejskiej w Mogilnie w zakresie kultury fizycznej i sportu, w
szczególności: strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
b) programów rozwoju bazy sportowej na terenie gminy, a także programów współpracy z
organizacjami pozarządowymi w zakresie priorytetowych zadań publicznych o charakterze
sportowym;
2) ocena celowości realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym z pominięciem
otwartego konkursu ofert oraz na wniosek organizacji pozarządowych;
3) doradztwo w zakresie kierunków współpracy gminy Mogilno z klubami i
stowarzyszeniami, które realizują zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie gminy;
4) inicjowanie działań w zakresie rozwoju kultury fizycznej w gminie Mogilno.
§3. 1. Kadencja Rady trwa 2 lata.
2. Uczestnictwo w Radzie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje
wynagrodzenie ani rekompensata z tytułu utraconych zarobków.
3. Zasady powoływania, odwoływania członków Rady oraz wygaśnięcia mandatu członka
Rady określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§4. Regulamin działania Rady określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§5. Traci moc Zarządzenie nr 110/11 Burmistrza Mogilna z dnia 19 października 2011 r.
§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 129/21
Burmistrza Mogilna
z dnia 19 października 2021 r.

Zasady powoływania, odwoływania członków Rady Sportu
oraz wygaśnięcie mandatu członka Rady Sportu w gminie Mogilno
§1. 1. Rada Sportu, zwana dalej „Radą”, składa się z nie więcej niż ośmiu członków, w tym
Przewodniczącego Rady Sportu, powoływanych spośród przedstawicieli organizacji
pozarządowych i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje burmistrz Mogilna, zwany dalej burmistrzem.
3. Mandaty członków Rady wygasają z dniem zakończenia kadencji Rady.
4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady dokonano powołania uzupełniającego, mandat nowo
powołanego członka wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady.
§2. 1. Mandat członka Rady wygasa:
1) z dniem zakończenia kadencji Rady;
2) w razie rezygnacji z członkostwa w Radzie - z dniem przyjęcia rezygnacji przez
burmistrza;
3) w razie odwołania przez burmistrza - z dniem wydania stosownego zarządzenia;
4) w razie utraty przez członka Rady statusu przedstawiciela organizacji lub instytucji
realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej;
5) w razie utraty przez członka Rady praw publicznych lub pozbawienia wolności
prawomocnym wyrokiem sądu;
6) w razie śmierci członka.
2. Na wniosek Rady, organizacji pozarządowej lub instytucji realizujących zadania w
zakresie kultury fizycznej burmistrz może odwołać członka Rady.
§3.1. Burmistrz dokonuje powołania uzupełniającego członka Rady w przypadkach
określonych w §2.
2. W celu powołania uzupełniającego burmistrz wzywa organizacje pozarządowe i instytucje
realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej do wskazania w terminie 7 dni od daty
doręczenia wezwania po jednym przedstawicielu do Rady. Spośród wskazanych
przedstawicieli organizacji i instytucji burmistrz powołuje członka Rady.
§4. 1. Najpóźniej na 30 dni przed zakończeniem kadencji Rady, burmistrz wzywa organizacje
i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej do wskazania w podanym
terminie po jednym przedstawicielu do Rady Sportu nowej kadencji.
2. Spośród wskazanych przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania
w zakresie kultury fizycznej burmistrz powołuje Radę na następną kadencję.
3. Ustępujący członek Rady może być powołany do niej ponownie.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 129/21
Burmistrza Mogilna
z dnia 19 października 2011 r.

Regulamin działania Rady Sportu w gminie Mogilno
§1. Rada Sportu zwana w dalszej części regulaminu „Radą” jest zespołem opiniodawczym,
doradczym i inicjatywnym w sprawach dotyczących kultury fizycznej w gminie Mogilno.
§2. 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego.
2. Przewodniczący w razie okoliczności uniemożliwiających mu działanie osobiście, może
upoważnić pisemnie do działania w jego imieniu innego członka Rady.
3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
4. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady zwołuje posiedzenia
z inicjatywy własnej oraz jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady na wniosek:
a) burmistrza Mogilna,
b) członków Rady stanowiących co najmniej połowę jej składu.
5. Jeżeli przewodniczący nie zwoła posiedzenia ani nie upoważni do tego innego członka
Rady, posiedzenie Rady zwołuje burmistrz Mogilna i do prowadzenia obrad wyznacza
jednego z członków Rady.
6. W sytuacjach nadzwyczajnych niezależnych od Rady oraz w przypadku braku możliwości
zebrania się jej członków, zadania wykonuje jednoosobowo Przewodniczący w porozumieniu
z członkami Rady oraz Pełnomocnikiem Burmistrza Mogilna ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi w gminie Mogilno. Członkowie Rady otrzymują za pomocą poczty
elektronicznej lub tradycyjnej skany lub kserokopie materiałów, które były przedmiotem
opiniowania, a także ocenę celowości realizacji zadania, uchwały oraz protokół podpisany
przez Przewodniczącego.
§3.1. Zawiadomienie członków o posiedzeniu Rady następuje telefonicznie, za
pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub faxu na co najmniej 7 dni przed
terminem posiedzenia.
2. Fakt doręczenia zawiadomienia dostarczonego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
faksu, członek Rady zobowiązany jest potwierdzić na piśmie, lub w ten sam sposób, w jaki
zawiadomienie zostało mu doręczone.
3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
4. W przypadku oceny celowości realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym z
pominięciem otwartego konkursu ofert zawiadomienie członków o posiedzeniu Rady
następuje telefonicznie bez zachowania wymogu co do terminu, o którym mowa w ust.1.
§4. 1. Obradami posiedzenia kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności
upoważniony członek Rady lub w przypadku określonym w §2 ust. 5, wyznaczony przez
burmistrza członek Rady.
2. W posiedzeniach Rady, bez prawa do głosowania mogą uczestniczyć zaproszone przez
Przewodniczącego osoby oraz osoby wskazane przez burmistrza.

§5. 1. Obrady posiedzenia Rady są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa
członków Rady Sportu, w tym Przewodniczący lub osoba upoważniona przez
Przewodniczącego, albo w przypadku określonym w §2 ust. 5 wyznaczony przez burmistrza
członek Rady.
2. Rada może podjąć uchwałę lub ocenić celowość realizacji zadania publicznego w trybie
uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert, gdy na posiedzeniu obecna jest co
najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o zebraniu.
Podjęcie uchwały lub dokonanie oceny celowości realizacji zadania publicznego nie
spełniające wymagań określonych w niniejszym przepisie jest nieważne.
§6. 1. Rada obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.
2. Przewodniczący obrad może zadecydować o zmianie kolejności rozpatrywania
umieszczonych w porządku obrad tematów.
§7.1. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
2. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§8. 1. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski z zastrzeżeniem ust. 5, Rada podejmuje w formie
uchwał.
2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący obrad.
3. Członek Rady głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia
w protokole zdania odrębnego wraz z uzasadnieniem.
4. Uchwały Rady dotyczące opinii, o których mowa w §2 pkt 1 Zarządzenia Burmistrza
Mogilna w sprawie powołania Rady Sportu, przekazywane są niezwłocznie burmistrzowi
Mogilna oraz właściwym komisjom Rady Miejskiej w Mogilnie.
5. Ocena celowości realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym z pominięciem
otwartego konkursu ofert przeprowadzana jest na formularzu oceny celowości realizacji
zadania publicznego, który podpisuje Przewodniczący Rady.
§9. Rada może podejmować postanowienia, w szczególności o charakterze proceduralnym,
wpisywane w treści protokołu z posiedzenia.
§10.1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący obrad i
protokolant.
2. Do protokołu załącza się listę obecności członków i innych osób uczestniczących
w posiedzeniu, a także pozostałe dokumenty, które stanowią załączniki do protokołu.
3. Protokół powinien zawierać przebieg obrad oraz wyniki głosowania nad podjętymi
uchwałami.
§11. Obsługę administracyjno biurową Rady zapewnia burmistrz Mogilna.

