Uchwa ła Nr
/2010
Zarzą du Powiatu Bydgoskiego
z dnia.A..(,.;i2i-P.,-...911:i:Cb'
w sprawie: zmiany uchwały nr 164/2005 Zarz ądu Powiatu Bydgoskiego
Na podstawie art. 18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 - z pó źń. zm. 1 ).

uchwala, co następuje:

411

•

§1
W załączniku Nr 1 do uchwały nr 164/2005 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia
20 października 2005 r. zmienia si ę punkt 3, 6, 9 oraz dodaje si ę punkt 12. Odpowiednio
otrzymuj ą one brzmienie:
3. Arieta Miłuch - Powiatowa Spo łeczna Rada do spraw Osób Niepe łnosprawnych,
6. Ludwik Guzowski - gmina Bia łe Błota,
9. Danuta K ędzierska - gmina Koronowo,
12. Marek Roli ński — Powiatowa Spo łeczna Rada do spraw Osób Niepe łnosprawnych.
§2
W załączniku nr 2 do uchwały nr 164/2005 z dnia 20 października 2005 r. Zarządu Powiatu
Bydgoskiego zmienia się §4.1. oraz §4.2. Otrzymuj ą one brzmienie:
1. Rada składa się z 12 członków.
2. W skład Rady wchodz ą przedstawiciele:
a) Gmin Powiatu Bydgoskiego,
b) Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Zwi ązku Sportowego,
c) Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego,
d) Przedstawiciele Powiatowej Rady ds. Osób Niepe łnosprawnych".
§3
Ustala się tekst jednolity Regulaminu Rady Sportu Powiatu Bydgoskiego, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwa ły.
§4
Uch ał . wc odzi w życie z dniem podj ęcia.
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Starosta Bydgoski
Kazimierz Krasowski

I Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz.1208, z 2008 r. Nr 195, poz. 1200,
z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 97, poz. 801, Nr 226, poz. 1809.

Załącznik nr I do
uchwały nr:25,2010
z dnia r..4..17r.c.;2.....4d,=:i r'

REGULAMIN RADY SPORTU POWIATU BYDGOSKIEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Rada Sportu Powiatu Bydgoskiego zwana dalej Rad ą działa na podstawie ustawy z dnia
18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226,poz.1075 z pó źn. zm.)
oraz niniejszego regulaminu.
2. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Polityki Spo łecznej Rady Powiatu Bydgoskiego.
3. Radę i jej członków powołuje i odwołuje w trybie uchwały Zarząd Powiatu Bydgoskiego.
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Rozdział II
Przedmiot i zakres działania
§ 2. Rada uczestniczy w rozwi ązywaniu spraw kultury fizycznej, sportu i rekreacji
w powiecie w tym:
1) koordynacji imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie powiatu,
2) inspirowaniu działań w sferze ogólnie poj ętej kultury fizycznej oraz pomaganie
w ustalaniu imprez, których wspó łorganizatorem lub organizatorem by łby powiat,
3) ustalaniu zasad wspó łpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami,
związkami i innymi podmiotami prowadz ącymi działalność w kulturze fizycznej,
4) dokonywaniu bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w powiecie
bydgoskim,
5) szczególny nacisk zostanie po łożony na imprezy adresowane do dzieci i m łodzieży,
6) propagowaniu przedsi ęwzięć sportowo-rekreacyjnych w lokalnych mediach,
7) opiniowaniu:
a) strategii rozwoju powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu,
b) projektu budżetu powiatu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
d) programów rozwoju bazy sportowej na terenie powiatu,
e) harmonogram imprez sportowych okre ślonych w Kalendarzu KujawskoPomorskiego Szkolnego Zwi ązku Sportowego,
f) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez ró żne
organizacje na terenie powiatu dofinansowywanych przez powiat.
§ 3. Rada składa do Starosty Bydgoskiego w terminie do 30 stycznia ka żdego roku roczne
sprawozdanie ze swojej działalno ści.
Rozdział III
Organizacja i zasady dzia łania Rady
§ 4. 1. Rada składa się z 12 członków.
2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele:
a) Gmin powiatu bydgoskiego,
b) Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Zwi ązku Sportowego ,
c) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego,
d) Przedstawiciele Powiatowej Rady ds. Osób Niepe łnosprawnych.
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§ 5. 1. Kadencja Rady trwa 5 lat.
2. Rada wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu:
a) Przewodnicz ącego
b) Wiceprzewodnicz ącego
c) Sekretarza
3. Przewodnicz ącego Rady wybiera si ę w glosowaniu jawnym bezwzgl ędną większością
głosów przy udziale co najmniej po łowy ustalonego składu Rady spo śród nieograniczonej
liczby kandydatów, dla wyboru wiceprzewodnicz ącego i sekretarza wymagana jest zwyk ła
większo ść .
4. Przewodniczący organizuje i kieruje prac ą Rady oraz reprezentuje j ą na zewnątrz przy
współpracy wiceprzewodnicz ących.
5. Opinie Rady uchwalane s ą w głosowaniu jawnym zwykłą większo ścią głosów przy
obecności co najmniej połowy ustalonego składu Rady.
6. Posiedzenia odbywaj ą się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak ni ż raz na kwartał i są
zwoływane przez Przewodnicz ącego.
7. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia przedstawicieli zainteresowanych
instytucji i klubów oraz innych organizacji pozarz ądowych.
8. Opinie Rady uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy udziale41,
łowy ustalonego składu Rady.
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9.Przewodnicz ący lub z jego upoważnienia wiceprzewodnicz ący zobowiązany jest zwo łać
posiedzenie Rady na wniosek:
Kultury,
Sportu
i
Polityki
a)
Przewodnicz ącego
Komisji
Edukacji,
Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego
b) Starosty Bydgoskiego
c) Członków Rady stanowi ących co najmniej połowę jej składu.
10. Uczestnictwo w Radzie ma charakter spo łeczny. Za udział w posiedzeniach nie
przysługuje wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki.
11. Odwołanie rady lub jej członków następuje w tym samym trybie co powo łanie.
§ 6. Opinie i stanowiska Rady Sportu s ą prawomocne jeżeli uczestniczy w nich co najmniej
połowa członków Rady w tym przewodniczący lub wiceprzewodnicz ący.
§ 7. Zawiadomienie o zwo łaniu posiedzenia dor ęcza si ę członkom Rady co najmniej 3 dni
przed terminem posiedzenia.
§ 8.1. Rada rozstrzyga sprawy zwyk łą większo ścią głosów.
2. Rozstrzygni ęcia, opinie i wnioski Rada podejmuje w formie uchwa ł .
3. Uchwały Rady podpisuje przewodnicz ący obrad, na których uchwa ła została podj ęta.
§9.1. Z posiedzenia Rady sporz ądza się protokół , który podpisuje przewodniczący obrad
i sekretarz.
2. Do protoko łu załącza się listy obecno ści członków i innych osób uczestnicz ących
w posiedzeniu oraz wszystkie podj ęte uchwały.
3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji tematyki obrad oraz wyniki
glosowania nad podj ętymi uchwałami.
§ 10. Obsługę techniczną Rady zapewnia Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego.
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