Zarządzenie nr 162/07
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 28 listopada 2007 r.

w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu w Kościanie oraz
ustalenia regulaminu jej działania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. nr 142. poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 18a i 18 c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. nr 81, poz. 889 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Sportu w Kościanie, zwaną dalej „Radą”, jako organ inicjujący oraz
opiniodawczy w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w mieście Kościanie.

§ 2. Do zadań Rady naleŜy w szczególności:
1) opiniowanie:
a) strategii rozwoju Gminy Miejskiej Kościan w zakresie kultury fizycznej i sportu,
b) projektu budŜetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
d) programów bazy sportowej na terenie Gminy,
e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez róŜne
organizacje na terenie Gminy, dofinansowywanych przez Gminę.
2) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,
3) koordynacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy,
4) inspirowanie działań w sferze kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu
imprez, których współorganizatorem lub organizatorem jest Gmina,
5) przygotowywanie propozycji zasad współpracy Gminy z towarzystwami kultury
fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność w kulturze fizycznej,
6) propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.

§ 3. 1. Skład Rady ustala Burmistrz Miasta Kościana wskazując swoich przedstawicieli oraz
uwzględniając kandydatów desygnowanych przez właściwe statutowo organy

organizacji lub instytucji działających na terenie Gminy, realizujących zadania w
zakresie kultury fizycznej i sportu.
2. Ustala się następujący skład Rady:
1) Krzysztof Nowaczyk – przedstawiciel Burmistrza Miasta Kościana,
2) Marek Szymkowiak – przedstawiciel Burmistrza Miasta Kościana,
3) Janusz Stypiński – Klub Bokserski im. Feliksa Stamma,
4) Waldemar Wojtkowiak – Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” przy Zespole Szkół
Nr 4 w Kościanie,
5) Jerzy Szyguła - Kościański Klub Sportowy „Obra” Kościan,
6) Aleksander Sowa – Międzyszkolny Klub Sportowy „Tęcza” Kościan,
7) Tomasz Brink – Klub Piłkarski „Obra 1912” Kościan,
8) Dariusz Borowski – Klub Karate „Gottsu” Kościan,
9) Jacek Urbaniak – Klub Sportowy „ Kobra Jass” Kościan,
10) Roman Talikadze – Ludowy Klub Sportowy „Sana”.
3. Kadencja Rady trwa 3 lata.
4. Burmistrz Miasta Kościana odwołuje członków Rady w przypadku:
1) cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,
2) pisemnej rezygnacji członka Rady,
3) innej waŜnej przyczyny.
5. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków Burmistrz Miasta Kościana powołuje
nowych członków.

§ 4.1. Rada działa w oparciu o niniejszy regulamin:
1) Rada działa na posiedzeniach. Obrady Rady są waŜne przy udziale co
najmniej ½ składu członków Rady w tym przewodniczącego lub jego
zastępcy;
2) Rada na pierwszym posiedzeniu, spośród swoich członków wybiera
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego;
3) Rada obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem
obrad;
4) posiedzenia Rady zwoływane są przez Burmistrza Miasta Kościana i
odbywają się w miarę potrzeb – jednak nie rzadziej niŜ dwa razy w roku;
5) Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłoŜonymi przez
Burmistrza Miasta Kościana;

6) w posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby spoza
Rady zaproszone przez Burmistrza Miasta Kościana;
7) Rada składa Burmistrzowi Miasta Kościana coroczne sprawozdanie ze
swojej działalności.
2. Do zadań przewodniczącego naleŜy: kierowanie pracą Rady, prowadzenie obrad,
reprezentowanie Rady na zewnątrz, zapewnianie wykonywania uchwał podjętych przez
Radę, dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków Rady.
3. W razie nieobecności przewodniczącego jego zadania przejmuje zastępca.
4. Z posiedzenia Rady pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu
Miejskiego w Kościanie sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący.
5. Do protokołu załącza się listy obecności członków i innych osób uczestniczących w
posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.
6. Stanowiska lub opinie zajmowane przez Radę są podejmowane w formie uchwały.
7. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy równej liczbie głosów – decyduje głos
przewodniczącego Rady.
8. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 5. Obsługę techniczną i organizacyjną prac Rady zapewnia Burmistrz Miasta Kościana.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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