
Zarządzenie nr 637/2019

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Rady Sportu Miasta Kalisza

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)  oraz  art.  30  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  25  czerwca  2010  r.  o  sporcie

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.  Rada Sportu Miasta Kalisza,  zwana dalej  „Radą”,  jest  powoływana przez Prezydenta Miasta

Kalisza  w  drodze  odrębnego  zarządzenia,  jako  organ  o  charakterze  doradczo-opiniodawczym

w sprawach kultury fizycznej.

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

§ 2. 

Ustala się następujące zasady powoływania członków Rady:

1) Rada powoływana jest na okres 3 lat, a w jej skład wchodzi od 5 do 7 osób, w tym:

a) przedstawiciel Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu,

b) przedstawiciel reprezentujący klub sportowy zrzeszający osoby niepełnosprawne,

c)  od  3  do  5  przedstawicieli  klubów  sportowych,  zgłoszonych  przez  statutowe  organy

klubów sportowych, nie więcej niż jeden kandydat z jednego klubu;

2) funkcję członka Rady można pełnić maksymalnie przez 2 kadencje;

3)  Prezydent  Miasta  Kalisza  publikuje  ogłoszenie  o  naborze  kandydatów  na  członków  Rady

poprzez jego zamieszczenie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta  Kalisza (http://bip.kalisz.pl)

b)  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  głównej  Urzędu  Miasta  Kalisza  przy

ul. Główny Rynek 20,

4) ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności liczbę wolnych miejsc w składzie Rady, a także

termin  i  miejsce  składania  formularzy  zgłoszeniowych,  zgodnych  ze  wzorem  stanowiącym

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

http://bip.kalisz.pl/
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5) każdej organizacji i instytucji realizującej zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie Kalisza

przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata;

6) Prezydent Miasta Kalisza powołuje członków Rady spośród zgłoszonych kandydatów;

7) imienny skład osobowy Rady ustali Prezydent Miasta Kalisza odrębnym zarządzeniem;

8) Prezydent Miasta Kalisza publikuje wyniki naboru poprzez ich zamieszczenie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza,

b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w  Kalisza,

9) Prezydentowi Miasta Kalisza przysługuje prawo pisemnego odwołania członka Rady:

a) na wniosek Przewodniczącego Rady,

b) w przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady,

c) z inicjatywy własnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

10)  po  odwołaniu  członka  Rady  przed  upływem jej  kadencji,  Prezydent  Miasta  Kalisza  może

powołać  do  Rady  osobę  spośród  kandydatów  do  niej  zgłoszonych,  którzy  nie  zostali

powołani do Rady.

§ 3. 

Regulamin działania Rady, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 

1.  Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  merytorycznie

Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Urzędu Miasta Kalisza.

§ 5. 

Traci  moc  zarządzenie  Nr  494/2016  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  2  września  2016  roku

w  sprawie  powołania  Rady  Sportu  Miasta  Kalisza,  ustalenia  składu,  zasad  powoływania  jej

członków oraz ustalenia regulaminu działania.

§ 6. 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 637/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 19 listopada 2019 r.

………………………………………………..                      Kalisz, dnia………………………
(pieczęć adresowa wnioskodawcy)

Wnioskodawca………………………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy wnioskodawcy……………………………………………………………….
Adres e-mail…………………………………………………………..

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA
DO RADY SPORTU MIASTA KALISZA

Imię i nazwisko kandydata……..……………………………………………………………...

Tel. kontaktowy kandydata…………….……………………………………………………...

Adres e-mail …………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji …………………………………………………………………...

Uzasadnienie................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Deklaruję  chęć  pracy  społecznej  na  rzecz  Miasta  Kalisza  poprzez  czynny  udział
w  pracach   Rady  Sportu  Miasta  Kalisza,  bez  osobistych  korzyści  materialnych
i  lobby  na  rzecz  organizacji  lub  instytucji,  która  dokonała  mojego  zgłoszenia,
a także mojego środowiska zawodowego.  
Potwierdzam  prawdziwość  wyżej  wskazanych  danych  i  zgodnie  z  ustawą  z  dnia
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Kalisza i jego aparatu pomocniczego z siedzibą w
Kaliszu, ul. Główny Rynek 20 moich danych osobowych dla potrzeb działalności i obsługi
administracyjnej Rady Sportu Miasta Kalisza. 
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania swoich
danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam  zgodę  na  ogłoszenie  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  tablicy  ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Kaliszu  mojego imienia i nazwiska.

Kalisz, dnia …………………………                          ………………………………………..
    czytelny podpis kandydata, którego dotyczy wniosek



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator danych osobowych.
Administratorem  przekazanych  danych  osobowych  będzie  Prezydent  Miasta  Kalisza.  Z  Administratorem  można
skontaktować się: 

 listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, 
 e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl
 telefonicznie: 62 / 765 43 00.

Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Z Inspektorem można skontaktować się: 

 listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, 
 e-mailowo: iod@um.kalisz.pl
 telefonicznie: 62 / 765 43 56.

Cele i podstawy przetwarzania.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury zgłoszenia, wyboru i powołania członków
Rady Sportu Miasta Kalisza. Dane będą przetwarzane przez Prezydenta Miasta Kalisza w ramach sprawowanej przez niego
władzy publicznej w związku z realizacją zadania wykonywanego w interesie publicznym wynikającego z przepisów art. 30
ust. 1 i 2 ustawy
 z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.) jakim jest powołanie i zapewnienie działania
Rady Sportu Miasta Kalisza.

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Przechowywania danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane, a następnie, jeśli
chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu
działania archiwów zakładowych  (symbol klasyfikacyjny 423) – po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym
dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe. 

Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych, w zależności od podstawy prawnej ich przetwarzania
przysługuje Państwu:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia; 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji  na  temat  przysługujących  praw i  możliwości  skorzystania  z  nich  udziela  Inspektor  ochrony
danych.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem kandydowania do Rady Sportu Miasta Kalisza. Konsekwencją ich
niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia kandydatury do Rady Sportu Miasta Kalisza. Dane nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

mailto:umkalisz@um.kalisz.pl
mailto:iod@um.kalisz.pl


Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 637/2019   
Prezydenta Miasta Kalisza 
z dnia 19 listopada 2019 r.

REGULAMIN 
DZIAŁANIA RADY SPORTU MIASTA KALISZA

§ 1. 

Rada Sportu Miasta Kalisza,  zwana w dalszej części Regulaminu „Radą”,  podejmuje wszystkie

działania kierując się dobrem mieszkańców i interesem całego kaliskiego 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 Kalisza członkowie Rady

wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

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

w oparciu  o  plan  pracy  przyjęty  w formie  uchwały  na  pierwszym posiedzeniu  w danym roku

kalendarzowym.

3.  Rada  obraduje  na  posiedzeniach  zwoływanych  przez  Przewodniczącego

lub Wiceprzewodniczącego, działającego na podstawie jego upoważnienia.

4. Przewodniczący ustala porządek posiedzenia, który może zostać zmieniony na wniosek członka

Rady, przyjęty zwykłą większością głosów.

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

Wiceprzewodniczący.  W  przypadku  nieobecności  Przewodniczącego,

a  także  Wiceprzewodniczącego,  posiedzenia  prowadzi  inny  członek  Rady,

wskazany przez Przewodniczącego.

6.  Przewodniczący  lub  Wiceprzewodniczący,  działający  na  podstawie  jego  upoważnienia  może

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

oraz przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz organizacji.
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7.  Rada  rozstrzyga  sprawy  zwykłą  większością  głosów.  W  przypadku  równej  liczby  głosów

za i przeciw rozstrzyga głos Przewodniczącego lub osoby prowadzącej posiedzenie.

8.   Rozstrzygnięcia,  wnioski  i  opinie  Rada  podejmuje  w  formie  uchwał,  podpisywanych

przez  Przewodniczącego  posiedzenia,  przekazywanych  do  Prezydenta  Miasta  Kalisza

w formie pisemnej.

9. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół podpisuje osoba prowadząca posiedzenie.

10.  Miejsce  i  obsługę  administracyjno-techniczną  zapewnia  Ośrodek  Sportu,  Rehabilitacji

i Rekreacji w Kaliszu.

§ 4.

1. Rada zobowiązana jest do przedłożenia Prezydentowi Miasta Kalisza, w terminie do 31 stycznia

danego roku kalendarzowego, pisemnego sprawozdania z działań podjętych w roku ubiegłym.

2. Prezydent Miasta Kalisza publikuje sprawozdanie roczne przedłożone przez Radę w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalisza (http://bip.kalisz.pl)

http://bip.kalisz.pl/

