
 

 

UCHWAŁA NR XXX/249/2017 

RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 

Rada Miejska Będzina 

uchwala: 

§ 1. Przyjąć statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchylić uchwałę nr XVI/167/2011 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28.11.2011 r. w sprawie 

przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Będzina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina 

 

 

Krzysztof Dudziński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 marca 2017 r.

Poz. 1452



Załącznik do uchwały Nr XXX/249/2017 

Rady Miejskiej Będzina 

z dnia 22 lutego 2017 r. 

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie zwany dalej Ośrodkiem działa jako jednostka budżetowa 

Gminy Będzin. 

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Będzinie. 

3. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Będzin. 

Rozdział 2. 

Przedmiot działalności i zadania Ośrodka 

§ 2. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizowanie zadań własnych Gminy Będzin w zakresie 

zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących obszar kultury fizycznej i turystyki oraz 

utrzymywanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. 

§ 3. Do zadań statutowych Ośrodka należy: 

a) udostępnianie obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

b) organizacja i współorganizacja własnych lub zleconych imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym, 

c) świadczenie usług w zakresie organizacji i współorganizacji sportu i rekreacji w tym: turniejów, festynów, 

wycieczek, zlotów, biegów itp, 

d) przeprowadzenie remontów, modernizacji i inwestycji w administrowanych obiektach, 

e) rozwijanie bazy sportowej i rekreacyjnej, 

f) zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji administrowanych obiektów i znajdujących się na nich 

urządzeń, 

g) promocja obiektów i usług świadczonych przez Ośrodek. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzenia Ośrodka 

§ 4. 1. Ośrodek kieruje Dyrektor. 

2. Zastępca Dyrektora działa w granicach umocowania udzielonego przez Dyrektora. 

3. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa „Regulamin organizacyjny” określony zarządzeniem Dyrektora 

Ośrodka, po uprzednim uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Będzina. 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

§ 5. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
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