
UCHWAŁA NR X/1/2015
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie nadania Statutu Bieruńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 715), § 14 ust. 1 i 2 Statutu Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/15/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2007 r., Nr 59, poz. 
1264) z późn. zm., po zaopiniowaniu przez Radę Sportu, na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia,

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1. Nadać Statut Bieruńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w brzmieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/15/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Uchwała Nr VI/5/2007 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/15/2007 Rady Miejskiej 
w Bieruniu z dnia 28.02.2007 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Bieruńskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Bieruniu

Adam Rozmus
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Załącznik do Uchwały Nr X/1/2015

Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 24 września 2015 r.

STATUT
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną gminy 
Bieruń, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Ośrodek może używać nazwy skróconej „BOSiR”.

3. Ośrodek został utworzony w celu realizacji zadań w zakresie: kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, sportu oraz 
tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla ich rozwoju, a także nadzorowania 
i utrzymywania gminnych obiektów rekreacyjno-sportowych.

4. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu został powołany Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu
Nr II/14/2007 z dnia 28 lutego 2007 r.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie następujących przepisów:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 715);

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236);

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);

6) niniejszego Statutu.

§ 3.1. Siedzibą Ośrodka jest gmina Bieruń.

2. BOSiR używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres, numer NIP, 
numer REGON, numer telefonu i faksu.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Bierunia.

§ 5.1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Bierunia.

2. Dyrektor Ośrodka podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Bierunia.

3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Ośrodka.

4. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

5. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne: zarządzenia, informacje i polecenia służbowe, w celu realizacji zadań 
statutowych BOSiR.

6. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. Działa jednoosobowo na podstawie pisemnego pełnomocnictwa 
udzielonego przez Burmistrza Miasta Bierunia do podejmowania czynności w zakresie zwykłego zarządu 
majątkiem Ośrodka.

7. Dyrektor zobowiązany jest do prawidłowego zarządzania i nadzorowania przekazanego jednostce mienia 
komunalnego.

8. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest pisemna zgoda Burmistrza Miasta 
Bierunia.

9. Jeżeli czynność może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, to do jej skuteczności potrzebna jest 
kontrasygnata Głównego Księgowego Ośrodka lub osoby przez niego upoważnionej.
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§ 6.1. Regulamin organizacyjny BOSiR ustala organizację wewnętrzną oraz zadania, obowiązki, 
odpowiedzialność i uprawnienia poszczególnych komórek organizacyjnych.

2. Regulamin organizacyjny BOSiR opracowuje Dyrektor BOSiR, a zatwierdza Burmistrz Miasta Bierunia.

Rozdział 2.
Przedmiot działania

§ 7. Przedmiotem działania Ośrodka jest w szczególności:

1) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej;

2) świadczenie usług w zakresie rekreacji i sportu;

3) organizacja i obsługa zajęć, zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, widowiskowych 
i wystawienniczych o tematyce sportowej lub charakterze sportowym;

4) udostępnianie, wydzierżawianie i wynajmowanie obiektów lub części obiektów na działalność: sportową, 
rekreacyjną, dydaktyczną, rehabilitacji ruchowej, widowiskową, wystawienniczą, biurową, handlową i inną;

5) inicjowanie i realizacja działań związanych z budową lub modernizacją bazy sportowo-rekreacyjnej 
w mieście;

6) zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji obiektów oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
zarządzanych przez Ośrodek;

7) współpracowanie z organami administracji samorządowej, rządowej, związkami sportowymi, klubami 
i innymi organizacjami upowszechniania kultury fizycznej, a także z jednostkami budżetowymi gminy Bieruń, 
Bieruńskim Ośrodkiem Kultury, Szkolnym Związkiem Sportowym oraz innymi podmiotami;

8) organizowanie sezonowego kąpieliska „Łysina”;

9) podejmowanie działań wynikających z potrzeb środowiska w zakresie sportu i rekreacji oraz 
wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Bierunia;

10) utrzymywanie kontaktów sportowych z miastami partnerskimi Bierunia;

11) organizowanie i prowadzenie działalności stałych zespołów sportowych (sekcji sportowych dla dzieci 
i młodzieży) oraz uczestniczenie w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe;

12) propagowanie sportowego trybu życia oraz inicjowanie szeroko rozumianej rekreacji wśród 
mieszkańców Bierunia;

13) prowadzenie innej działalności, w tym działalności usługowej, gospodarczej w granicach zadań 
użyteczności publicznej, celem pozyskiwania dochodów budżetowych.

Rozdział 3.
Zasady gospodarki finansowej

§ 8. BOSiR prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie 
o finansach publicznych i dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.

§ 9. Podstawą gospodarki finansowej BOSiR jest roczny plan dochodów i wydatków.

§ 10. Odpłatność za usługi świadczone przez Ośrodek ustalana jest w formie zarządzenia przez Burmistrza 
Miasta Bierunia.

§ 11. Wydatki działalności BOSiR pokrywane są z budżetu miasta.

§ 12. Dochodami budżetowymi pobieranymi przez BOSiR są:

1) wpływy z prowadzonej działalności;

2) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych;

3) środki otrzymane z innych źródeł;

4) odsetki od środków na rachunku bankowym;

5) dotacje.

§ 13. Za całość gospodarki finansowej odpowiada Dyrektor.
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§ 14. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy oraz obowiązujące 
u pracodawcy regulacje wewnętrzne.

Rozdział 4.
Mienie Ośrodka

§ 15.1. Mienie BOSiR jest mieniem komunalnym, które stanowią: obiekty, urządzenia sportowo-rekreacyjne 
i inne będące własnością Gminy Bieruń, przekazane jednostce na zasadach określonych w ustawie z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

2. BOSiR zarządza w szczególności następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi:

- hala sportowa przy ul. Szarych Szeregów 15,

- hala sportowa i kompleks boisk przy ul. Warszawskiej 294A,

- pływalnia i kompleks boisk przy ul. Kadłubowej 15,

- obiekt sportowy przy ul. Warszawskiej 270,

- obiekt sportowy przy ul. Chemików 40,

- budynek przy ul. Chemików 34,

- strzelnica sportowa przy ul. Królowej Jadwigi 10,

- skatepark, place zabaw i boiska środowiskowe.

3. BOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową 
eksploatację i ochronę.

4. Majątek Ośrodka może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z wykonywaniem zadań 
statutowych przez BOSiR.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 16.1. Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Bieruniu w formie uchwały.

2. Do zmian Statutu stosuje się tryb właściwy do jego nadania.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
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