Dz-08.0021.2.2019

Uchwała Nr II/21/2019
Rady Dzielnicy VIII Dębniki
z dnia 8 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
Na podstawie § 38 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia
12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki
w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1844 z późn. zm.) Rada Dzielnicy VIII
Dębniki uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się Komisję Sportu Rady Dzielnicy VIII Dębniki.
§2
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Do zadań Komisji Sportu należy:
doradztwo i inicjowanie działań Rady;
występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
opiniowanie i załatwianie spraw w zakresie swej działalności;
ocena informacji i sprawozdań składanych przez Zarząd;
współpraca z innymi komisjami;
składanie wniosków do Zarządu.
§3

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

Zadania Komisji Sportu będą realizowane w szczególności w sprawach:
budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej;
lokalnych wydarzeń sportowych i rekreacyjnych;
dzielnicowych programów wspierania działalności miejskich placówek sportu;
lokalizacji terenów rekreacyjnych i sportowych;
uczestniczenia w komisjach odbiorów robót należących do zadań zlecanych
i finansowanych przez Miasto, realizowanych na obszarze Dzielnicy, ze szczególnym
uwzględnieniem zadań realizowanych w ramach środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy;
współpracy ze szkołami z terenu Dzielnicy w zakresie krzewienia kultury fizycznej, sportu,
rekreacji i wszelkich form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
inicjowania wspólnie ze szkołami, lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi
zawodów sportowych oraz pozyskiwania na ten cel sponsorów;

8) czuwania nad rozwojem bazy sportowej i dbania o istniejące obiekty sportowe
i rekreacyjne;
9) wspierania inicjatyw klubów i stowarzyszeń sportowych w zakresie organizacji imprez
sportowych różnej rangi i o różnym zasięgu dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej;
10)
współpracy z klubami i stowarzyszeniami sportowymi z terenu Dzielnicy, Komisją
Sportu i Kultury Fizycznej RMK oraz jednostkami organizacyjnymi UMK w zakresie
działania Komisji.
§4
Ustala się następujący skład osobowy Komisji Sportu:
1. Brągiel Mariusz
2. Siekacz Sławomir
3. Zaraska Piotr
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki
/-/ Rafał Torba

Uzasadnienie:
Zgodnie z § 38 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca
2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie
(Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 
1844 z późn. zm.) Rada do wykonywania swoich zadań
powołuje komisje stałe.

