
ZARZĄDZENIE NR 16/06 
BURMISTRZA BYTOMIA ODRZAŃSKIEGO 

Z DNIA 16 marca 2006 r. 

w sprawie: powołania Rady Sportu Gminy Bytom Odrzański 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia l996 o Kulturze Fizycznej ze zm. 
(Dz. U. z 2001 r. nr 8ł poz. 889) zarządzam co następuje : 

§1. Powołuję Radę Sportu Gminy Bytom Odrzański w następującym składzie 
osobowym: 

1. Wiesława Skrobacz - Przewodniczący 
2. Aneta Biajgo - członek 
3. Tomasz Chmielewski - członek 

§2. Zakres i zasady działania określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszego 
Zarządzenia. 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 



Załącznik do Zarządzenia Nr 16/06 
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego 
z dnia 16 marca 2006 r. 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA I TRYB DZIAŁANIA RADY SPORTU 
GMINY BYTOM ODRZAŃSKI 

§1 Radę Sportu w składzie trzyosobowym powołuje Burmistrz Bytomia 
Odrzańskiego, spośród instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej 
działających na terenie Gminy Bytom Odrzański. 

§2. Burmistrz Bytomia Odrzańskiego odwołuje i zmienia skład osobowy Rady Sportu 
w następujących przypadkach: 

a) członek Rady Sportu zaniedbuje swoje obowiązki, 
b) w sposób rażący narusza przepisy prawa, 
c) uczestniczy w pracach komisji w sposób nierzetelny, (podejmuje decyzje 

w zakresie zawartym w niniejszym regulaminie kierując się korzyściami 
finansowymi dla organizacji i instytucji którą reprezentuje w Radzie lub 
korzyściami finansowymi wynikającymi z dofinansowywania imprez 
sportowych organizowanych przez organizację i instytucję, której jest 
reprezentantem), 

d) pisemnej rezygnacji członka Rady. 

§3. Radę Sportu powołuje się na czas trwania kadencji organu wykonawczego Gminy 
1. Do zadań Rady Sportu należy opiniowanie: 

a) strategii rozwoju Gminy Miejskiej Głogów w zakresie kultury 
fizycznej, 

b) projektu budżetu w części dotyczącej rozwoju kultury fizycznej, 
c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej, 
d) programów bazy sportowej na terenie Gminy Bytom Odrzański, 
e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez 

różne organizacje na terenie Gminy Bytom Odrzański, 
dofinansowywanych z budżetu Gminy. 

§4. Opinie i wnioski Rady Sportu są wykorzystywane przez Burmistrza Bytomia 
Odrzańskiego przy podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących Kultury Fizycznej. 

§5. Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie. 

§6. Posiedzenia Rady zwołuje Burmistrz lub w razie jego nieobecności Sekretarz 
Gminy w zależności od aktualnych potrzeb. 

§7. Wnioski i opinie Rady przyjmowane są zwykłą większością głosów. 

§8. W posiedzeniach Rady Sportu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone 
osoby. 

§9. Z obrad Rady spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący Rady. 

§10.Prowadzenie dokumentacji i obsługę Rady prowadzi Lider Klubu Pracy w 
Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim. 


