
Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr 832/VIII/19 

Prezydenta Miasta Łodzi 

z dnia 29 marca 2019 r. 

 

 

Regulamin działania Łódzkiej Rady Sportu  

 

 

 § 1. Łódzka Rada Sportu, zwana w dalszej części Regulaminu Radą, podejmuje 

wszelkie działania kierując się dobrem mieszkańców i interesem całego łódzkiego środowiska 

sportowego. 

 

 § 2. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i za udział w posiedzeniach  

nie przysługuje im wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki. 

  

 § 3. 1. Na pierwszym posiedzeniu, zwoływanym przez Prezydenta Miasta Łodzi, 

członkowie Rady, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, wybierają spośród 

swojego grona Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących.  

 2. W przypadku złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego, Rada na najbliższym posiedzeniu wybiera zwykłą większością 

głosów w głosowaniu tajnym odpowiednio Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego  

na nieobsadzone stanowisko.  

 3. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Prowadzone są w oparciu o plan pracy przyjęty w formie uchwały. 

 4. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego  

lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. 

 5. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zobowiązany 

jest do zwołania posiedzenia Rady w ciągu 14 dni od złożenia na jego ręce pisemnego 

wniosku, podpisanego przez co najmniej 8 członków Rady.  

 6. W przypadku braku możliwości złożenia wniosku na ręce Przewodniczącego  

oraz obu Wiceprzewodniczących, wniosek o zwołanie posiedzenia kierowany jest  

do Prezydenta Miasta Łodzi. 

 7. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, a także obu 

Wiceprzewodniczących, posiedzenia prowadzi inny członek Rady, wskazany przez 

Przewodniczącego.  



 8. Osoba prowadząca posiedzenie ustala porządek posiedzenia, który może zostać 

zmieniony na wniosek członka Rady, przyjęty zwykłą większością głosów. 

 9. Przewodniczący a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący może zapraszać 

na posiedzenia, bez prawa głosu, osoby posiadające wiedzę w danej dziedzinie oraz 

przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz organizacji. 

 10. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego lub osoby prowadzącej posiedzenie. 

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

podpisywanych przez osobę prowadzącą posiedzenie, przekazywanych do Prezydenta Miasta 

Łodzi w formie pisemnej. 

 12. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół podpisuje osoba prowadząca 

posiedzenie. 

 

 § 4. 1. Rada zobowiązana jest do przedłożenia Prezydentowi Miasta Łodzi, w terminie 

do 31 stycznia danego roku kalendarzowego, pisemnego sprawozdania z działań podjętych 

w roku ubiegłym.  

 2. Prezydent Miasta Łodzi publikuje sprawozdanie roczne przedłożone przez Radę 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl). 

 

 § 5. Obsługę administracyjno-organizacyjną Rady zapewnia Wydział Sportu 

w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi. 

 

 


