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Zarządzenie Nr 0050,318.2019
Burmistrza Miasta Cueszynm
z dnia 8 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia zasad powo ływania członków Cieszyńskiej Rady Sportu oraz regulaminu
jej działania
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z pó źn. zm .)
zarządzam:
1
1. Cieszyńska Radą Sportu, zwana dalej Radą, jest społecznym organem doradczym
i opiniotwórczym w zakresie kultury fizycznej.
2, Burmistrz Miasta Cieszyna w drodze zarz ądzenia powołuje, odwołuje skład Rady a tak że
dokonuje zmian w składzie Rady.
3. Zadania Rady okre śla, art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
2
Ustalam następuj ące zasady powoływania i odwoływania członków Rady;
1. Rada powoływaną jest na okres kadencji Burmistrza Miasta Cieszyna;
2. w skład Rady wchodzą desygnowani przez właściwe statutowo organy przedstawiciele
organizacji i instytucji realizuj ących zadania z zakresu kultury fizycznej, maj ących
siedzibę na terenie Gminy Cieszyn;
3. Burmistrz publikuje ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady w Biuletynie
Informacji Publicznej, 'na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie
www. sport.cieszyn.p1;
4. ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności termin i miejsce składania formularzy
zgłoszeniowych, zgodnych ze wzorem stanowi ącym załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia;
5. każdej organizacji i instytucji, o których mowa w pkt 2, przysługuje prawo zgłoszenia
dwóch kandydatów:
a) jednego kandydata na członka głównego,
b) jednego kandydata na cz łonka — zastępcę;
6. w przypadku organizacji prowadzących udokumentowane szkolenie sportowe w kilku
sekcjach sportowych (kluby wielosekcyjne) przys ługuje prawo zgłoszenia dwóch
kandydatów na członka głównego oraz dwóch kandydatów na cz łonka — zastępcę;
7. Burmistrzowi Miasta Cieszyna przys ługuje prawo .odwo łania członka Rady:
a) na wniosek Rady,
b) na wniosek reprezentowanej organizacji lub instytucji,
c) w przypadku złożenia rezygnacji przez cz łonka Rady,
d) w przypadku nie uczestniczenia przez cz łonka Rady w jej pracach;

8. po odwołaniu członka Rady na co najmniej 6 miesi ęcy przed upływem kadencji
organizacja lub instytucja, któr ą odwołany członek reprezentowa ł, może zwrócić się do
Burmistrza o zmian ę składu Rady składaj ąc formularz zgłoszeniowy — załącznik nr 1
i wskazując kandydata na członka;
9. mandat członka Rady wygasa z dniem odwołania lub powołania nowego sk ładu Rady.
3
Regulamin działania Rady stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarz ądzenia.

*4
1. Traci moc zarz ądzenie Nr 0050.455.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 czerwca
2015 roku w sprawie ustalenia sk ładu Rady Sportu oraz regulaminu jej dzia łania.
2. W związku z ust. 1, odwołuje się Radę powołaną § 1 zarządzenia Nr 0050.455.2015
Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 czerwca 2015 roku.

*5
Wykonanie zarz ądzenia powierzam Naczelnikowi Wydzia łu Sportu.

*6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.318.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 maja 2019 roku

FORMULARZ ZGŁ OSZENIOWY KANDYDATA DO CTESZYŃSKI EJ RADY
SPORTIU
Wnioskodawca
(nazwa organizacji lub instytucji)
Adres pocztowy wnioskodawcy
Tel. kontaktowy wnioskodawcy
Adres elektroniczny wnioskodawcy

Dane kandydata na członka gł ównego:
Imię i nazwisk()
Tel. kontaktowy
Adres elektroniczny

Dane kandydata na członka — zast ępcę :
Imię i nazwisko
Tel. kontaktowy
Adres elektroniczny

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy)
Deklaruj ę chęć pracy spo łecznej na rzecz Miasta Cieszyna poprzez czynny udzia ł w pracach
Cieszyńskiej Rady Sportu, bez osobistych korzyści materialnych i lobby na rzecz organizacji
lub instytucji, która dokona ła mojego zgłoszenia, a także mojego środowiska zawodowego.
Wyrażam zgodę na kandydowanie do Cieszyńskiej Rady Sportu. Mam świadomo ść, że moje
dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy wnioskodawcy mog ą zostać podane
do publicznej wiadomo ści. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną.

Cieszyn, dnia
(podpis kandydata na członka głównego)

Cieszyn, dnia
(podpis kandydata na członka - zastępcę)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi ązku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz ądzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporz ądzeniem 2016/679 informujemy, i ż :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1,
43-400 Cieszyn, e-mail: urzad@urn.cieszyn.p1;
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43400 Cieszyn, e-mail: iod@urn.cieszyn.p1;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b ędą w celu kandydowania do Cieszy ńskiej Rady
Sportu na podstawie:
a) art. 6 ust 1 lit. c) rozporz ądzenia 2016/679 przetwarzanie jest niezb ędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ci ążącego na administratorze;
b) art. 6 ust 1 lit. e) rozporz ądzenia 2016/679 przetwarzanie jest niezb ędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania w ładzy
publicznej powierzonej administratorowi.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych b ędą osoby zainteresowane sportem oraz firmy
informatyczne świadczące usł ugi serwisu oprogramowania, z którego korzysta Urz ąd.
Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy wnioskodawcy
zgłaszaj ącego kandydata mog ą zostać podane do publicznej wiadomo ści.
5) Pani/Pana dane osobowe b ędą przechowywane przez okres ustalony zgodnie z
Rozporządzeniem 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 zak ładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).
6) Posiada Pani/Pan prawo dost ępu do tre ści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Niektóre prawa, o których mowa wyżej mogą nie mieć zastosowania lub mog ą być
ograniczone na podstawie rozporz ądzenia 2016/679 lub przepisów szczególnych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz ędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, i ż przetwarzanie danych osobowych dotycz ących Pani/Pana danych
narusza przepisy rozporz ądzenia 2016/679;
8) Podanie przez Pani ą/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym, bez ich podania
nie będzie możliwości kandydowania do Cieszy ńskiej Rady Sportu.
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.318.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 8 maja 2019 roku

Regulamin działania Cieszy ńskiej Rady sportu
*1
1. Rada obraduje na posiedzeniach zwo łanych stosownie do potrzeb, wynikaj ących ze
spraw przedkładanych przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
2. Członkowie Rady na pierwszym posiedzeniu wybieraj ą ze swojego grona
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodnicz ącego.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Burmistrz Miasta Cieszyna.
4. W posiedzeniach Rady uczestniczy z g łosem doradczym Naczelnik Wydziału Sportu.
5. W posiedzeniach Rady, na zaproszenie Przewodnicz ącego lub Burmistrza Miasta,
mogą brać udział inne osoby, którym nie przys ługuje prawo do głosu w trakcie
głosowań członków Rady.
6. Na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna lub pi ęciu członków Rady Sportu
przeprowadza si ę głosowanie w sprawie ewentualnego wyborui nowego
Przewodniczącego.
*2
1. Posiedzenia Rady zwo łuje Burmistrz Miasta Cieszyna, Przewodnicz ący lub
Wiceprzewodnicz ący Rady, działaj ąc z upoważnienia Przewodnicz ącego.
2. Zawiadomienie o zwo łaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady oraz
Burmistrzowi co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia telefonicznie, za
pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.
3. Posiedzenie Rady prowadzi jej przewodnicz ący, a w przypadku jego nieobecno ści
Wiceprzewodnicz ący. W przypadku nieobecno ści Przewodnicz ącego oraz
Wiceprzewodnicz ącego posiedzenie prowadzi inny członek Rady wskazany przez
Burmistrza.
4. Wszystkie posiedzenia s ą protokołowane. Protokó ł podpisuje osoba prowadząca
posiedzenie.
5. Rada rozstrzyga sprawy zwyk łą większością głosów w głosowaniu jawnym.
W przypadku równej ilo ści głosów w głosowaniu decyduje głos osoby prowadz ącej
posiedzenie.
6. Każdy z członków głównych Rady posiada jeden g łos z zastrzeżeniem ust. 7.
7. W przypadku nieobecno ści członka głównego może go zastąpić członek - zastępca.
8. Wszelkie sprawy wymagaj ące opinii Rady s ą rozpatrywane i wyja śniane podczas jej
posiedzenia.
9. Rozstrzygnięcia, wnioski i opinie Rady przekazywane s ą w formie pisemnej
Burmistrzowi Miasta Cieszyna w terminie 7 dni od zako ńczenia posiedzenia.

Obsługę administracyjno-organizacyjn ą Rady zabezpiecza Wydział Sportu Urzędu
Miejskiego w Cieszynie.
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