
Uchwała Nr XLVI(329)2009 
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia  7 października 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu jednostki budżetowej pod nazwą "Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji" 
w Brzesku

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust.2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt 2 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku 
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W Statucie  jednostki  budżetowej pod nazwą "Brzeski  Ośrodek Sportu i  Rekreacji"  w Brzesku 
stanowiącym załącznik do uchwały 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 (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 199, poz. 1397 z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dodaje się punkty 7-15, o brzmieniu:
„7. organizowanie  imprez  masowych,  sportowych,  turystycznych,  rozrywkowych,  koncertów,  

konkursów, konferencji,
8.  realizowanie  imprez  zleconych  (okolicznościowych,  turystycznych,  rekreacyjnych, 

sportowych),
9. prowadzenie działalności handlowej,
10. prowadzenie usług hotelarskich, gastronomicznych i towarzyszących, 
11. działalność wydawniczą,
12. udostępnianie za odpowiedzialnością użytkowników urządzeń internetowych,
13. prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego i innego oraz multimedialnego,
14. wynajmowanie i  dzierżawienie nieruchomości o charakterze niemieszkalnym oraz nie  
wymienionych w pkt. 5.”

2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Działalnością Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji kieruje wyłoniony w drodze konkursu 

Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Dyrektor może zatrudnić Zastępcę Dyrektora jeżeli jest to konieczne do właściwej realizacji  
statutowych zadań BOSiR..
3. Dyrektora BOSIR zatrudnia i zwalnia Burmistrz Brzeska na 5 – letnią kadencję.
4. Regulamin konkursu i skład osobowy komisji konkursowej ustala Burmistrz Brzeska.
5. W przypadku odwołania dyrektora jego funkcję pełni zastępca lub osoba wyznaczona przez 
Burmistrza,  a  konkurs  na  wolne  stanowisko  ogłasza  się  najpóźniej  w  ciągu  30  dni  od  dnia 



odwołania.
6. Do  składania  oświadczeń  woli  z  upoważnienia  Burmistrza  Brzeska  w  imieniu  BOSiR  
upoważniony jest Dyrektor. Dyrektor może udzielić dalszych pełnomocnictw.
7.  Dla realizacji zadań statutowych BOSiR, Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji w  
formie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji.

3) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Struktura organizacyjna Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji powinna być dostosowana 

do wymagań  realizacji  programu  działalności  sportowej  -  rekreacyjnej,  zapewnienia  
efektywnego wykorzystania powierzonych i nabytych środków finansowo-materialnych zgodnie 
z przeznaczeniem.

2. Obiekty BOSiR, nie związane ze sobą terytorialnie i strukturalnie tworzą odrębne komórki 
organizacyjne  BOSiR.  Do  kierowania  ich  działalnością  Dyrektor  może  powoływać 

kierowników.

§ 2.

W okresie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały Burmistrza Brzeska ogłasza konkurs na 
Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 4.

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 ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku. 


