
ZARZĄDZENIE NR B.0050.58.2019
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia składu i regulaminu działania Rady Sportu w Bieruniu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. 
zm.)

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.1. Powołać Radę Sportu jako organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza Miasta Bierunia w zakresie kultury 
fizycznej i sportu, w skład której wchodzą m. in. przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania 
w zakresie kultury fizycznej, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, radni oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.
2. Powołać do Rady Sportu osoby wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Przyjąć Regulamin działania Rady Sportu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Uchylić Zarządzenie Nr B.0050.23.2015 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 
ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu w Bieruniu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

§ 4.Wykonanie i aktualizację treści zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.58.2019

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

SKŁAD RADY SPORTU

1. Michał Żerdka - wyznaczony przez BOSiR

2. Tomasz Solecki - wyznaczony przez BOSiR

3. Dariusz Szulc - wyznaczony przez BOSiR

4. Sebastian Macioł - wyznaczony przez Burmistrza

5. Anna Mokry - wyznaczona przez Burmistrza

6. Łukasz Odelga - wyznaczony przez Burmistrza

7. Stanisław Jurecki - wyznaczony przez Radę Miejską

8. Łukasz Kocurek - wyznaczony przez KS „UNIA”

9. Przemysław Cecuga - wyznaczony przez KS „PIAST”

10. Władysław Chrząszcz - wyznaczony przez Klub Strzelectwa Sportowego „PIAST” Bieruń

11. Waldemar Małecki - wyznaczony przez UKS „MARATON Korzeniowski.pl”

12. Krzysztof Chlebowski - wyznaczony przez UKS „GOL” Bieruń

13. Wojciech Palikij - wyznaczony przez UKS „UNIA” Bieruń

14. Tomasz Tura - wyznaczony przez Ludowy Klub Jeździecki „Solec” w Bieruniu

15. Marcin Kasperczyk - wyznaczony przez Klub Sportów Walki Bushido

16. Wiesław Bigos - wyznaczony przez Stowarzyszenie Big Budo Polska

17. Edward Andrejczuk - wyznaczony przez Towarzystwo Turystyki Aktywnej

18. Zuzanna Bizacka- wyznaczona przez SP nr 1 w Bieruniu

19. Grzegorz Bizacki- wyznaczony przez SP nr 3 w Bieruniu

20. Sebastian Szut - wyznaczony przez KS „Ronin”

21. Wojciech Mrozek - wyznaczony przez modelarnię LOK w Bieruniu
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.58.2019

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY SPORTU

1. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie:

a) strategii rozwoju miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu,

b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,

c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,

d) programów rozwoju bazy sportowej na terenie miasta, w tym w szczególności miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury 
fizycznej,

e) planów imprez sportowo-rekreacyjnych,

f) dotacji celowych dla klubów sportowych, stypendiów sportowych i nagród dla sportowców, trenerów 
i działaczy,

g) projektów rocznych programów współpracy miasta Bierunia z organizacjami pozarządowymi i  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i  sportu.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i prowadzi Burmistrz Miasta Bierunia do momentu wyboru 
przewodniczącego Rady Sportu.

3. Rada z jej składu na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego,  jego zastępcę oraz sekretarza.

4. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie.

5. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.

6. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku.

7. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, 
podając proponowany porządek obrad lub zakres problemów mających być przedmiotem obrad.

8. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie do 14 dni na żądanie:

a) Burmistrza Miasta,

b) Przewodniczącego Rady Miejskiej

c) 8 członków Rady.

9. Jeżeli przewodniczący w wymaganym terminie nie zwoła posiedzenia Rady, posiedzenie zwołuje Burmistrz i do 
prowadzenia jego obrad wyznacza jednego z jej członków.

10. Porządek obrad ustala Rada na początku posiedzenia.

11. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi do zaopiniowania przez Burmistrza lub Radę 
Miejską.

12. Przewodniczący kieruje pracą Rady oraz zapewnia wykonanie podjętych przez Radę uchwał. Przewodniczący 
może zapraszać do udziału w pracach Rady z głosem doradczym osoby spoza jej składu.

13. W przypadku nieobecności przewodniczącego na posiedzeniu, obrady prowadzi jego zastępca lub inna osoba 
wskazana przez przewodniczącego.

14. W przypadku nieobecności członka rady sportu dopuszcza się udział innej osoby działającej w imieniu osoby 
nieobecnej.

15. Posiedzenia Rady protokołuje sekretarz.
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16. Opinie i wnioski Rada podejmuje w formie uchwał.

17. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego.

18. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady Sportu.

19. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich jej członków.

20. Członek Rady głosujący przeciw podjęciu uchwały może żądać umieszczenia w protokole z obrad adnotacji 
o odrębności jego zdania wraz z uzasadnieniem.

21. Uchwały podjęte przez Radę przedkładane są Burmistrzowi Miasta.

22. Z posiedzenia obrad Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz. Do 
protokołu załącza się listę obecności członków i innych osób zaproszonych na obrady oraz wszystkie podjęte 
uchwały.

23. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

24. Rada do końca pierwszego kwartału każdego roku składa Burmistrzowi sprawozdanie z działalności.

25. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Sportu następuje w przypadku:

a) upływu kadencji Rady Sportu,

b) pisemnej rezygnacji z udziału w Radzie Sportu,

c) odwołania ze składu Rady Sportu przez Burmistrza Miasta Bierunia.

26. Kadencja Rady trwa 5 lat, jednakże każdorazowo kończy się po upływie 3 miesięcy od zakończenia kadencji 
Burmistrza Miasta Bierunia.

27. Skład Rady Sportu może być uzupełniany w trakcie trwania kadencji.
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