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UCHWAŁA NR LV/1287/2010
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 11 maja 2010 r.

w sprawie zmiany statutu Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 

Rada Miejska 
postanawia: 

§ 1. Nadać statut Bielsko-Bialskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej w brzmieniu, 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr III/24/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2006 roku 
w sprawie nadania statutu Bielsko-Bialskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jarosław Klimaszewski
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Załącznik do Uchwały Nr LV/1287/2010

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 11 maja 2010 r.

STATUT BIELSKO-BIALSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W BIELSKU-BIAŁEJ 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej zwany dalej BBOSiR, działa na 
podstawie przepisów prawa, a w szczególności: 

1) przepisów ustawy o samorządzie gminnym, 

2) przepisów ustawy o kulturze fizycznej, 

3) przepisów ustawy o finansach publicznych, 

4) przepisów ustawy o rachunkowości, 

5) przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, 

6) niniejszego statutu. 

§ 2. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej jest samodzielną jednostką 
organizacyjną Miasta Bielsko-Biała, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie 
jednostki budżetowej. 

§ 3. 1. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji działa na terenie miasta Bielsko-Biała. 

2. Siedziba Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieści się w Bielsku-Białej przy 
ul.M.Konopnickiej 5. 

3. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji używa skrótu BBOSiR. 

§ 4. Nadzór nad działalnością BBOSiR sprawuje Prezydent Bielska-Białej. 

Rozdział 2.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA BBOSiR 

§ 5. 1. Przedmiotem działalności podstawowej BBOSiR jest: 

1) upowszechnianie kultury, w tym głównie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, na terenie miasta 
Bielsko-Biała, poprzez organizację zajęć sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych, oraz 
turystycznych własnych i zleconych, 

2) zarządzanie terenami, obiektami, urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i turystycznymi 
przekazanymi w trwały zarząd oraz do administrowania przekazanymi przez Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej, 

3) prowadzenie informacji turystycznej, 

4) promocja miasta Bielska-Białej, 

5) upowszechnianie turystyki. 

2. Przedmiotem działalności dodatkowej BBOSiR jest w szczególności: 

1) organizowanie powszechnej nauki pływania dla uczniów z terenu miasta Bielska-Białej, 

2) organizowanie ogólnomiejskich imprez sportowo-rekreacyjnych, 

3) organizowanie międzyszkolnych zawodów sportowych, 

4) prowadzenie działalności z zakresu budowy, remontów i modernizacji obiektów sportowych. 



Id: BEUSE-DVGFI-PSXEF-XYXXC-EJKFY. Podpisany Strona 3 z 3

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ BBOSiR 

§ 6. 1. Szczegółowo przedmiot działalności BBOSiR określa Regulamin Organizacyjny BBOSiR 
nadany przez Dyrektora BBOSiR. 

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się także do zmian regulaminu organizacyjnego. 

§ 7. 1. Działalnością BBOSiR kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Prezydent Bielska-Białej. 

2. Dyrektor reprezentuje BBOSiR na zewnątrz działając w granicach pełnomocnictwa udzielonego 
mu przez Prezydenta Bielska-Białej. 

3. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności. 

4. W BBOSiR mogą zostać zatrudnieni zastępcy dyrektora. 

5. Dyrektor BBOSiR jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy dla zatrudnionych 
w BBOSiR pracowników. 

6. Zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy. 

Rozdział 4.
MIENIE BBOSiR 

§ 8. 1. Mienie zarządzane przez BBOSiR stanowi własność komunalną. 

2. BBOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia 
prawidłową eksploatację i ochronę. 

3. BBOSiR gospodaruje mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem 
zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem. 

4. Za mienie określone w pkt. 1 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność ponosi Dyrektor 
BBOSiR. 

5. Przepisy pkt. 4 nie zwalnia pracowników BBOSiR z odpowiedzialności materialnej wynikającej 
z przepisów Kodeksu pracy. 

6. Dyrektor BBOSiR decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania posiadanych składników 
majątkowych przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz w granicach 
określonych w pełnomocnictwie udzielonym przez Prezydenta Bielska-Białej. 

Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 9. 1. Gospodarka finansowa BBOSiR prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie 
o finansach publicznych dla jednostek budżetowych. 

2. BBOSiR prowadzi księgowość według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości 
oraz innych obowiązujących przepisów. 

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10. 1. Statut BBOSiR uchwala Rada Miejska. 

2. Zmiany i uzupełnienia do postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla 
uchwalenia statutu. 

3. Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie z dniem określonym w uchwale Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jarosław Klimaszewski


