
Uchwała Nr XL/265/2006 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 15 marca 2006 r. 

 
 
w sprawie: 
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Brzeski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji" w Brzesku i nadania jej statutu 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. "h" i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 
późn.zm) i art.21 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz.U. Nr 169, poz.1420) 
Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje : 

§ 1 
 
 
Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą "Brzeski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji" w Brzesku 

§ 2 
 
 
Przedmiot, zakres oraz zasady działania jednostki budżetowej "Brzeski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji" w Brzesku określa statut stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.  

§ 3 
 
 
1."Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Brzesku rozpoczyna swoją działalność 
z dniem 1 maja 2006 r. 
2."Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Brzesku przejmuje z dniem 1 maja 
2006 r. pracowników zlikwidowanego zakładu budżetowego "Kryta Pływalnia w 
Brzesku" 

§ 4 
 
 
Przekazuje się "Brzeskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji" w zarząd następujące 
mienie : 
budynek krytej pływalni wraz z wyposażeniem oraz położonym w sąsiedztwie 
kompleksem boisk sportowych, chodników, placów posadowione na gruntach 
własności Gminy Brzesko przy ul. Wiejskiej w Brzesku, 
mienie po zlikwidowanym zakładzie budżetowym "Kryta Pływalnia w Brzesku". 

§ 5 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.  

§ 6 
 
 
1.Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym 
Dzienniku. 



2.Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Brzesku. 
 

 

 
 
 
 
Statut Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne 
 
§ 1 
1. Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku został utworzony na mocy 
uchwały  
Nr XL/ 265 /2006 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 15 marca 2006 r i działa na 
podstawie: 
43ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 
249,poz.2104 z póź .zm.) 
44ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r. Nr 81, 
poz. 889 z późn. zmianami) 
45niniejszego Statutu, 
46innych właściwych przepisów prawa. 
 
2. Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji może używać skrótu nazwy: "BOSiR" 
 
§ 2 
BOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Brzesko nie posiadającą osobowości 
prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, której podstawowym celem 
jest realizacja zadań własnych Gminy Brzesko w zakresie kultury fizycznej oraz 
zadania zlecone gminie w tym zakresie. 
 
§ 3 
1.Terenem działania BOSiR jest Gmina Brzesko. 
 
2.Siedzibą BOSiR jest Miasto Brzesko. 
 
§ 4 
1.Organem założycielskim BOSiR jest Rada Miejska w Brzesku, a nadzór nad 
jego działalnością sprawuje Burmistrz Brzeska. 
 
2.Organ założycielski zapewnia BOSiR środki finansowe niezbędne do jego 
działalności. 
 
 
Rozdział II 
Cel i środki działania 
 
§ 4 
Celem działania BOSiR jest w szczególności: 



1)rozwijanie i udostępnianie przekazanej do zarządzania materialnej bazy 
sportowo-rekreacyjnej do organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych oraz 
szkolenia sportowego, 
 
2)popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez 
sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, 
 
3)świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej 
stanowiącej podstawę aktywnego wypoczynku i rekreacji dla szerokich warstw 
społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci , młodzieży oraz 
osób niepełnosprawnych, 
 
4)organizacja zajęć korekcyjnych dla osób z wadami postawy oraz ćwiczeń dla 
osób niepełnosprawnych 
 
§ 5 
Do podstawowych zadań BOSiR należy: 
 
1.zagospodarowywanie urządzeń sportowo-rekreacyjnych, obiektów, terenów 
oraz miejsc do tego przeznaczonych i przekazanych w zarząd BOSiR, 
 
2.zapewnianie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń Krytej Pływalni oraz 
innych obiektów i terenów przekazanych BOSiR dla celów realizacji zadań 
statutowych, 
 
3.udostępnianie obiektów i urządzeń znajdujących się w dyspozycji BOSiR dla 
celów organizacji zajęć wychowania fizycznego, szkolenia sportowego oraz 
rekreacji ruchowej prowadzonej przez stowarzyszenia sportowe, SKS-y, UKS-y 
oraz inne stowarzyszenia, oraz współpraca w dziedzinie kultury fizycznej ze 
szkołami oraz innymi jednostkami i organizacjami, 
 
4.organizowanie i wspieranie szkolenia instruktorów dla potrzeb rekreacji 
ruchowej oraz doskonalenia kadr trenerskich dla szkolenia sportowego, dla 
potrzeb zarówno dla Klubów i organizacji sportowych, jak i BOSiR, 
 
5.prowadzenie form nowatorskich i eksperymentalnych poprzez zakładanie 
własnych sekcji, organizowanie seminariów, oraz prowadzenie prelekcji i szkoleń 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, 
 
6.upowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy organizacji 
działających w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej, w szczególności 
przez wydawanie, w miarę potrzeby, własnych czasopism, biuletynów, broszur, 
ulotek, opracowań książkowych, nagrań audio, wideo, oraz materiałów na 
nośnikach elektronicznych, 
 
7.gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym jednostkom organizacyjnym i 
kadrze trenerskiej materiałów i opracowań służących dla celów szkoleniowych, w 
szczególności opracowań książkowych, skryptów szkoleniowych, opracowań 
filmowych itp., 
 
8.organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych, 
 
9.wprowadzanie i wspieranie rozwoju nowych dyscyplin sportowych, celem 
poszerzania oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców. 
 
§ 6 
BOSiR może ponadto prowadzić uboczną działalność gospodarczą, w 



szczególności: 
1.prowadzenia wypożyczalni sprzętu sportowego, 
 
2.prowadzenia solarium, siłowni, gabinetów masażu leczniczego i 
relaksacyjnego, 
 
3.prowadzenia reklamy na administrowanych obiektach i terenach, 
 
4.prowadzenia punktów gastronomicznych w administrowanych obiektach i 
terenach, 
 
5.wynajmowania pomieszczeń i obiektów innym podmiotom dla celów 
prowadzenia 
przez nie działalności w zakresie sportu, rekreacji i ochrony zdrowia. 
 
 
Rozdział III 
Zarządzanie i organizacja 
 
§ 7 
1.Na czele Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stoi Dyrektor, który kieruje 
działalnością BOSiR, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. 
 
2.Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Brzeska. 
 
3.Do składania oświadczeń woli z upoważnienia Burmistrza Brzeska w imieniu 
BOSiR upoważniony jest Dyrektor. Dyrektor może udzielić dalszych 
pełnomocnictw. 
 
§ 8 
1. Do zakresu działania Dyrektora BOSiR należy w szczególności: 
1.kierowanie pracą i kontrola nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez 
BOSiR, 
 
2.zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych czynności 
zastrzeżonych w przepisach prawa pracy kierownika zakładu pracy, 
 
3.sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi na 
poszczególnych stanowiskach, 
 
4.przedkładanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji własnych organom 
administracji rządowej i samorządowej, 
 
5.współdziałanie w realizacji statutowych celów i zadań z organami Gminy, 
gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz właściwymi wydziałami Urzędu 
Miejskiego, 
 
2. Dyrektor BOSiR wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnień 
udzielonych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
§ 9 
Dyrektor Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji może w razie potrzeby, za 
zgodą Burmistrza Brzeska, tworzyć oddziały do prowadzenia określonych 
dodatkowych zadań. 
 
§ 10 



1.Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialności zatrudnionych 
osób określa regulamin organizacyjny. 
 
2.Regulamin organizacyjny zatwierdza Burmistrz Brzeska na wniosek Dyrektora  
BOSiR 
 
 
Rozdział IV 
Gospodarka finansowa 
 
§ 11 
1.BOSiR realizuje swe cele i zadania statutowe w oparciu o składniki majątkowe, 
które stanowią mienie komunalne. 
 
2.Podstawą gospodarki finansowej BOSiR jest roczny plan finansowy 
opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora .  
 


