
 

 

UCHWAŁA NR XLVIII/ 484/ 14 
RADY MIASTA BOCHNIA 

z dnia 28 października 2014 roku 

w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 10, art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.), art.27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2014r., poz.715) oraz art.11 ust.2 

i art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz.885 

z późn. zm.)  Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni, w brzmieniu załącznika do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni nadany Uchwałą  Nr XX/214/04 

Rady Miejskiej w Bochni z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Bochni, zmieniony uchwałą Nr XLIV/431/06 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 25 maja 2006 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Kazimierz Ścisło 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 listopada 2014 r.

Poz. 6457



Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/ 484/ 14 

Rady Miasta Bochnia 

z dnia 28 października 2014 r. 

STATUT 
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BOCHNI 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni, zwany dalej MOSiR został utworzony na mocy 

Uchwały Nr VIII/80/95 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie: utworzenia zakładu 

budżetowego pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni”, zmienionej uchwalą Nr XV/157/99 Rady 

Miejskiej z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie: zmiany formy organizacyjno-prawnej Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Bochni i działa na podstawie: 

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), 

2. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2014r., poz.715), 

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.), 

4. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014r., poz.518 z późn. 

zm.), 

5. niniejszego Statutu. 

§ 2. MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Bochnia nie posiadającą osobowości prawnej, 

działającą w formie jednostki organizacyjnej, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności 

sportowej i rekreacyjnej oraz zarządzanie powierzonymi obiektami i terenami. 

§ 3. 1. Siedzibą MOSiR jest Miasto Bochnia. 

2. Terenem działania MOSiR jest cały kraj. 

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni może posługiwać się skrótem „MOSiR Bochnia”. 

4. MOSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

5. Nadzór nad MOSiR sprawuje Burmistrz Miasta z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji 

Rady Miasta 

II. CELE I ZADANIA MOSiR 

§ 4. 1. MOSiR prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem jest zaspokojenie 

potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, imprez widowiskowych. 

2. Do zakresu działania MOSiR należą w szczególności: 

1) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, 

2) usługi w zakresie sportu i rekreacji, 

3) organizowanie zawodów, zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz imprez widowiskowych 

i wystawienniczych, 

4) prowadzenie sekcji sportowych dla dzieci, młodzieży i sekcji seniorskich oraz uczestnictwo w rozgrywkach 

organizowanych przez Związki Sportowe, szkoły, kluby i organizacje sportowe w kraju i za granicą, 

5) udostępnianie, dzierżawa i najem obiektów i ich części na działalność sportową, rekreacyjną, 

widowiskową, szkoleniową, biurową i inną, 

6) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, sportu 

i rekreacji, 

7) prowadzenie działalności gospodarczej. 

3. Do pozostałej działalności MOSiR należy: 
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1) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej zakresu działania MOSiR, 

2) gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

3) zagospodarowanie, właściwa eksploatacja, modernizacja i konserwacja obiektów i terenów powierzonych, 

4) prowadzenie innej działalności usługowej, możliwej do wykonania w administrowanych obiektach, 

5) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza Miasta Bochnia. 

III. ORGANIZACJA MOSiR 

§ 5. 1. MOSiR-em kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta. 

2. Organizacje i zasady funkcjonowania MOSiR określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez 

Dyrektora. 

§ 6. 1. W MOSiR zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnych oraz obsługi. 

2. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MOSiR. 

3. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska 

i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach. 

4. Wynagrodzenia pracowników MOSiR określają odrębne przepisy. 

§ 7. 1. Sekcje sportowe działają w oparciu o Regulaminy Sekcji, ustalone przez Dyrektora. 

2. Sekcje sportowe mogą używać skrótu „MOSiR”, herbu Gminy Miasta Bochnia oraz nazw i znaków 

firmowych podmiotów sponsorujących. 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA MOSiR 

§ 8. 1. Dyrektor MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez Gminę, zarządza nim 

i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów statutowych. 

2. Dyrektor MOSiR przy gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia komunalnego działa 

jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Bochnia. Do czynności 

przekraczających zakres pełnomocnictwa będzie potrzebna każdorazowo zgoda Burmistrza Miasta. 

§ 9. 1. MOSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza 

do budżetu, 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zatwierdzony przez Dyrektora MOSiR. 

3. Dyrektor MOSiR składa roczne sprawozdanie z działalności. 

4. Za prawidłową gospodarkę finansową MOSiR odpowiada Dyrektor. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

§ 11. Likwidacji MOSiR może dokonać Rada Miasta Bochnia w drodze uchwały, na zasadach i w trybie 

przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych. 
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