
ZARZi\DZENIE Nr 832 NIII/19 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia!};q marca 2019 r. 

w sprawie ustalenia zasad powolywania czlonk6w L6dzkiej Rady Sportu 
oraz regulaminu jej dzialania. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'tdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1263 i 1669) 

zarz1!dzam, co nastfpuje: 

§ 1. 1. Lodzka Rada Sportu, zwana dalej Rad% jest powolywana przez Prezydenta 
Miasta Lodzi w drodze odr~bnego zarz'tdzenia, jako organ 0 charakterze 
doradczo-opiniodawczym w zakresie kultury fizycznej. 

2. Zadania Rady okresla art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 0 sporcie. 

§ 2. Ustalam nast~puj'tce zasady powolywania czlonkow Rady: 
1) Rada powolywana jest na okres kadencji Prezydenta Miasta Lodzi, a jej sklad stanowi 

od 11 do 15 osob; 
2) funkcjy czlonka Rady mozna pelni6 maksymalnie przez dwie kadencje; 
3) Prezydent Miasta Lodzi publikuje ogloszenie 0 naborze kandydatow na czlonkow Rady . . . 

poprzez Jego zamleszczeme: 
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl), 
b) na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi, 
c) na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi (www.uml.lodz.pl); 

4) ogloszenie 0 naborze zawiera w szczegolnosci liczby wolnych miejsc w skladzie Rady, 
termin i miejsce skladania formularzy zgloszeniowych, zgodnych ze wzorem stanowi'tcym 
zal'tcznik Nr 1 do niniejszego zarz'tdzenia, a takze klauzul~ informacyjn't dotycz'tc't 
przetwarzania danych osobowych, dla osoby fizycznej kandyduj'tcej do Lodzkiej Rady 
Sportu; 

5) kazdej organizacji i instytucji realizuj'tcej zadania z zakresu kultury fizycznej 
na terenie Lodzi przysluguje prawo zgloszeniajednego kandydata; 

6) Prezydent Miasta Lodzi powoluje czlonkow Rady sposrod zgloszonych kandydatow; 
7) Prezydent Miasta Lodzi publikuje wyniki naboru poprzez ich zamieszczenie: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl), 
b) na tablicy ogloszen w siedzibie Urz~du Miasta Lodzi, 
c) na stronie internetowej Urz~du Miasta Lodzi (www.uml.lodz.pl); 

8) Prezydentowi Miasta Lodzi przysluguje prawo pisemnego odwolania czlonka Rady: 
a) na wniosek Przewodnicz'tcego Rady, 
b) w przypadku zlozenia rezygnacji przez czlonka Rady, 
c) z inicjatywy wlasnej; 

9) po odwolaniu czlonka Rady przed uplywem jej kadencji, Prezydent Miasta Lodzi moze 
powola6 do Rady osob~ sposrod kandydatow do niej zgloszonych, ktorzy nie zostali 
powolani do Rady; 

10) mandaty czlonkow Rady wygasaj't z dniem zakonczenia kadencji Prezydenta Miasta 
Lodzi; 

1 1) dane osobowe czlonkow Rady b~d't przetwarzane do momentu wygasni~cia mandatu, 
odwolania lub zlozenia rezygnacji przez czlonka Rady. 



§ 3. Regulamin dzialania Rady, stanowi zahlcznik Nr 2 do niniejszego zarz,\dzenia. 

§ 4. Traci moc zarz,\dzenie Nr 7420/VI114 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 3 listopada 
2014 r. w sprawie ustalenia zasad powolywania czlonk6w L6dzkiej Rady Sportu oraz 
regulaminu jej dzialania. 

§ 5. Wykonanie zarz£:tdzenia powierzam Dyrektorowi Wydzialu Sportu 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urz<tdu Miasta Lodzi. 

§ 6. Zarz£:tdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



(piecz~c adresowa wnioskodawcy) 

Zahtcznik Nr 1 
do zarz'\cdzenia Nr S32;VIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 29 mONCA. 2019 r. 

L6di, dnia ............................. . 

W nioskodawca ............................................................................................. . 
Tel. kontaktowy wnioskodawcy ........................................................................ . 
Adres elektroniczny wnioskodawcy ................................................................... . 

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY KANDYDATA 
DO LODZKlEJ RADY SPORTU 

Imi~ i nazwisko kandydata ............................................................................. .. . 

Tel. kontaktowy kandydata .............. ................................................................ . 
Adres elektroniczny kandydata ........................................................................ . 

Uzasadnienie ............................................................................................................................... . 

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy os6b upowaznionych 
do skladania oswiadczen woli w imieniu wnioskodawcy) 

Wyrazam zgod~ na zgloszenie mojej osoby jako kandydata do L6dzkiej Rady Sportu. 

Deklaruj~ ch~c pracy spolecznej na rzecz miasta Lodzi poprzez czynny udzial w pracach 
L6dzkiej Rady Sportu, bez osobistych korzysci materialnych i lobby na rzecz organizacji 
lub instytucji, kt6ra dokonala mojego zgloszenia, a takze mojego srodowiska zawodowego. 

Potwierdzam prawdziwosc wyzej wskazanych danych i oswiadczam, ze zapoznalem si~ 

z klauzul'\c informacyjn'\c dotycz'\cc'\c przetwarzania danych osobowych, w przypadku 
pozyskiwania danych w spos6b inny niz od osoby, kt6rej dane dotycz'l, dla kt6rych 
administratorem danych jest Prezydent Miasta Lodzi, stanowi'\cc'\c zal'\ccznik do ogloszenia 
o naborze. 

L6di, dnia ............................. . 
czytelny podpis kandydata, 
kt6rego dotyczy wniosek 



Zahtcznik Nr 2 
do zarzetdzenia Nr S~t NIIII19 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia J!,q Ih~oo.., 2019 r. 

Regulamin dzialania L6dzkiej Rady Sportu 

§ 1. Lodzka Rada Sportu, zwana w dalszej cZltsci Regulaminu Radct, podejmuje 
wszelkie dzialania kierujetc silt dobrem mieszkancow i interesem calego lodzkiego srodowiska 
sportowego. 

§ 2. Czlonkowie Rady pe1niet swoje funkcje spolecznie i za udzial w posiedzeniach 
nie przysluguje im wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki. 

§ 3. 1. Na pierwszym posiedzeniu, zwolywanym przez Prezydenta Miasta Lodzi, 
czlonkowie Rady, zwyk1et wiltkszosciet glosow w glosowaniu tajnym, wybierajet sposrod 
swojego grona Przewodniczetcego oraz dwoch Wiceprzewodniczetcych. 

2. W przypadku zlozenia rezygnacji przez Przewodniczetcego lub 
Wiceprzewodniczetcego, Rada na najblizszym posiedzeniu wybiera zwyk1et wiltkszosciet 
glosow w glosowaniu tajnym odpowiednio Przewodniczetcego lub Wiceprzewodniczetcego 
na nieobsadzone stanowisko. 

3. Posiedzenia Rady zwolywane Set w miarlt potrzeb, nie rzadziej niz raz na kwartal. 
Prowadzone Set w oparciu 0 plan pracy przyjltty w formie uchwaly. 

4. Rada obraduje na posiedzeniach zwolywanych przez Przewodniczetcego 
lub w razie jego nieobecnosci Wiceprzewodniczetcego. 

5. Przewodniczetcy lub w razie jego nieobecnosci Wiceprzewodniczetcy zobowietzany 
jest do zwolania posiedzenia Rady w cictgu 14 dni od zlozenia na jego rltce pisemnego 
wniosku, podpisanego przez co najmniej 8 czlonkow Rady. 

6. W przypadku braku mozliwosci zlozenia wniosku na rltce Przewodniczetcego 
oraz obu Wiceprzewodniczetcych, wniosek 0 zwolanie posiedzenia kierowany jest 
do Prezydenta Miasta Lodzi. 

7. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczetcy, a w przypadku jego nieobecnosci 
Wiceprzewodniczetcy. W przypadku nieobecnosci Przewodniczetcego, a takze obu 
Wiceprzewodniczetcych, posiedzenia prowadzi inny czlonek Rady, wskazany przez 
Przewodniczetcego. 

8. Osoba prowadzetca posiedzenie ustala porzetdek posiedzenia, ktory moze zostac 
zmieniony na wniosek czlonka Rady, przyjltty zwyk1et wiltkszosciet glosow. 

9. Przewodniczetcy a w razie jego nieobecnosci Wiceprzewodniczetcy moze zapraszac 
na posiedzenia, bez prawa glosu, osoby posiadajetce wiedzlt w danej dziedzinie oraz 
przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz organizacji. 

10. Rada rozstrzyga sprawy zwyk1et wiltkszosciet glosow. W przypadku rownej liczby 
glosow za i przeciw rozstrzyga glos Przewodniczetcego lub osoby prowadzetcej posiedzenie. 

11. Rozstrzygniltcia, wnioski i oplme Rada podejmuje w formie uchwal, 
podpisywanych przez osoblt prowadzetcet posiedzenie, przekazywanych do Prezydenta Miasta 
Lodzi w formie pisemnej. 

12. Posiedzenia Rady Set protokolowane. Protokol podpisuje osoba prowadzetca 
posiedzenie. 



§ 4. 1. Rada zobowi'lzana jest do przedlozenia Prezydentowi Miasta Lodzi, w terminie 
do 31 stycznia danego roku ka1endarzowego, pisemnego sprawozdania z dzialail podj~tych 
w roku ubieglym. 

2. Prezydent Miasta Lodzi publikuje sprawozdanie roczne przedlozone przez Rad~ 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl). 

§ 5. Obslug~ administracyjno-organizacyjn'l Rady zapewnia Wydzial Sportu 
w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urz~du Miasta Lodzi. 


