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UCHWAŁA NR XXI/102/04 

RADY MIASTA BIELSK PODLASKI 

z dnia 30 marca 2004 r. 

 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568), art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 
81, poz. 889, Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, 
poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) Rada Miasta Bielsk 
Podlaski uchwala co następuje: 

§ 1. Nadać Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim statut w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/194/97 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia  
5 marca 1997 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Bielsku 
Podlaskim zmieniona Uchwałą Nr XIX/122/00 Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim z dnia  
12 kwietnia 2000 roku w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Bielsku Podlaskim. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Piotr Kondratiuk 
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Załącznik 

do Uchwały Nr XXI/102?04 

Rady Miasta Bielsk Podlaski 

z dnia 30 marca  2004 r. 

 

STATUT  

MIEJSKIEGO O ŚRODKA SPORTU I REKREACJI  

W BIELSKU PODLASKIM  

 

I.  POSTANOWIENIA  OGÓLNE  

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim zwany dalej „Ośrodkiem” jest 
gminną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski prowadzącą działalność w 
formie jednostki budŜetowej. 

2. Zasady funkcjonowania Ośrodka regulują przepisy dotyczące sektora finansów 
publicznych oraz postanowienia niniejszego statutu. 

3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Bielsk Podlaski. 

4. Ośrodek gospodaruje przekazanym w zarząd mieniem komunalnym zapewniając jego 
staranne utrzymanie i naleŜyte wykorzystanie. 

5. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej i działa w imieniu oraz na rzecz Gminy 
Miejskiej Bielsk Podlaski. 

§ 2. Ośrodek słuŜy rozwijaniu kultury fizycznej i wypoczynku społeczeństwa miasta,  
w szczególności dzieci i młodzieŜy. 

II.  ZAKRES DZIAŁALNO ŚCI  

§ 3. Ośrodek realizuje cele i zadania polegające na: 

1) propagowaniu i realizacji rozwoju sportu i masowej kultury fizycznej przy ścisłym 
wspóldziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i szkołami; 

2) tworzeniu odpowiednich warunków materialno-technicznych dla rozwoju rekreacji ruchowej  
i sportu; 

3) udostępnianiu bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego: 

a) klubom i związkom sportowym, 

b) szkołom i szkolnym organizacjom sportowym, 

c) innym organizacjom społecznym i zawodowym, 

d) osobom indywidualnym; 

4) organizowaniu imprez sportowych na terenie miasta; 

5) współdziałaniu ze szkołami, placówkami kulturalnymi, organizacjami społecznymi i zakładami 
pracy oraz stowarzyszeniami i klubami sportowymi; 
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6) właściwej eksploatacji, konserwacji i rozbudowie bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie 
swojego działania; 

7) prowadzeniu działalności słuŜącej do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Ośrodka,  
a mianowicie: 

a) organizacji reklamy na imprezach i w obiektach, 

b) wypoŜyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, 

c) wynajmie pomieszczeń i obiektów, 

d) prowadzeniu usług noclegowych, pralniczych oraz innej działalności zmierzającej do 
pozyskania środków na rozszerzenie działalności w upowszechnianiu kultury fizycznej. 

§ 4. Ośrodek prowadzi działalność organizacyjno-sportową i finansową w zakresie sportu 
młodzieŜowego, a w szczególności – prowadzenia obsługi administracyjno-organizacyjnej sportu 
młodzieŜowego oraz rozliczeń finansowo-księgowych. 

III.  ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA  

§ 5. 1. Funkcjonowaniem i bieŜącą pracą Ośrodka kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany 
przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. 

2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz. 

3. W zakresie zarządzania Ośrodkiem Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta. 

4.  Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza 
Miasta Bielsk Podlaski. 

5. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa podejmując decyzje samodzielnie i ponosząc 
za nie odpowiedzialność. 

6. Dyrektor odpowiedzialny jest przed Radą Miasta i Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski za 
prawidłowe prowadzenie Ośrodka i raz w roku składa na Sesji Rady Miasta sprawozdanie ze swej 
działalności. Informację z działalności bieŜącej Dyrektor składa Burmistrzowi Miasta. 

7. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników 
Ośrodka. 

§ 6. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz szczegółowy zakres zadań określa Regulamin 
Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta 
Bielsk Podlaski. 

2. Zmian w Regulaminie Organizacyjnym dokonuje się zgodnie z ust. 1. 

IV.  FINANSE 

§ 7. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budŜetem miasta na zasadach 
ustalonych dla jednostek budŜetowych i środków specjalnych. 

2. Zasady gospodarki finansowej Ośrodka regulują przepisy szczegółowe. 

V. KONTROLA WEWN ĘTRZNA I NADZÓR  

§ 8. 1. Kontrolę wewnętrzną sprawuje Dyrektor Ośrodka w zakresie całokształtu działalności. 
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2. Kontrolę w zakresie gospodarki finansowej sprawuje główny księgowy. 

3. Nadzór nad bieŜącą działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta. 

 

VI.  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

§ 9. Zmian w statucie Ośrodka dokonuje Rada Miasta Bielsk Podlaski w drodze uchwały. 

§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy 
powszechnie obowiazujące. 

 


