
UCHWAŁA NR XLVII/557/2022 
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy 

w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559  z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i § 10 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
wprowadzonego uchwałą nr XXXIII/419/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (t. j. Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r. poz. 1309 z późn. 
zm. ), Rada Miejska w Busku-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XIII/153/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku-
Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju w ten sposób,               
że załącznik do uchwały, zawierający treść statutu BOSIR otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/410/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 maja 2021 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/153/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 r.                                          
(z późn. zm.) w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. Stefana 
Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-
Zdroju. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Busku-Zdroju 

 
 

Robert Burchan 
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Statut Jednostki Budżetowej Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej "BOSIR", jest jednostką 

organizacyjną gminy Busko-Zdrój i działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, 

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 

6) uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XIII/153/2011 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 

29 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Pływalnia Miejska im. 

Stefana Komendy w Busku-Zdroju w jednostkę budżetową pod nazwą: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Busku-Zdroju, 

7) niniejszego statutu. 

§ 2. BOSIR jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność     

w szczególności w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku. 

§ 3. Nadzór nad działalnością BOSIR sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

§ 4. 1. Siedzibą BOSIR jest obiekt Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy położony w Busku-Zdroju 

przy ul. Grotta 3a. 

2. BOSIR działa na terenie gminy Busko-Zdrój. 

§ 5. BOSIR używa pieczęci podłużnej o następującej treści: "Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji             

w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój ul. Grotta 3a". 

Rozdział 2. 

Zakres rzeczowy działalności BOSIR 

§ 6. Podstawowym celem i przedmiotem działania BOSIR jest realizacja zadań w zakresie utrzymania 

i udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz prowadzenie działalności w zakresie 

upowszechniania sportów, w szczególności piłki nożnej i siatkowej, sportów wodnych, rekreacji i nauki 

pływania oraz innych dyscyplin sportowych w oparciu o posiadane lub powierzone obiekty sportowe, a w 

szczególności: 

1) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, 

2) tworzenie warunków do uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i wypoczynku, 

3) współdziałanie ze szkołami, uczniowskimi klubami sportowymi oraz innymi jednostkami                 

i podmiotami gospodarczymi w zakresie wspomagania organizacji imprez i zawodów sportowych, 

rekreacyjnych i nauki pływania, w tym dla osób niepełnosprawnych, 

4) upowszechnianie nauki pływania i sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich 

i wyższych, 

Załącznik do uchwały Nr XLVII/557/2022

Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 26 maja 2022 r.
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5) utrzymywanie w należytym stanie i udostępnianie obiektów sportowych stanowiących własność gminy 

Busko-Zdrój lub innych powierzonych, a w szczególności: 

a) Pływalni Miejskiej im Stefana Komendy w Busku-Zdroju przy ul. Grotta w Busku-Zdroju, 

b) Stadionu Miejskiego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju, 

c) Zespołu Boisk Wielofunkcyjnych "Orlik 2012" przy ul. Partyzantów w Busku-Zdroju, 

d) Terenu rekreacyjnego "Skatepark" przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju, 

e) Terenu rekreacyjnego "Glinianki" przy ul. Langiewicza w Busku-Zdroju, 

f) Terenu rekreacyjnego miedzy os. Kościuszki i os. Pułaskiego w Busku-Zdroju, 

g) Terenu rekreacyjnego "Karabosy" w Siesławicach 

h) Zbiornika wodnego "Staw Niemiecki" w Busku-Zdroju, 

i) Zbiornika wodnego przy ul. Stawowej w Busku-Zdroju, 

j) Zbiornika retencyjno – rekreacyjnego w Radzanowie, 

k) Stawu gminnego w Broninie, 

l) publicznych, powierzonych BOSIR, placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta i gminy  

Busko-Zdrój, 

m) boisk sportowych na terenie gminy Busko-Zdrój, z wyłączeniem boisk szkolnych, 

n) Park Linowy "Małpi Gaj" w Busku-Zdroju. 

6) organizowanie na zlecenie, lub w ramach przyznanych na ten cel środków, masowych imprez sportowych, 

rekreacyjnych i turystycznych, 

7) prowadzenie sekcji sportowych finansowanych przez gminę Busko-Zdrój lub z innych źródeł, 

8) prowadzenie innych form działalności pomocniczej, o ile nie pozostają one w sprzeczności                       

z podstawową działalnością BOSIR, określoną w niniejszym paragrafie, m.in.  

a) wynajem i dzierżawa mienia oraz innych składników majątkowych, 

b) sprzedaż i wypożyczanie akcesoriów pływackich, 

c) sprzedaż usług małej gastronomii, 

d) sprzedaż usług kserograficznych, 

e) prowadzenie działalności związanej z poborem innych opłat. 

Rozdział 3. 

Struktura organizacyjna BOSIR 

§ 7. 1. Pracą BOSIR kieruje dyrektor, z którym stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje oraz udziela 

niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

2. W strukturze BOSIR tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora, który wykonuje obowiązki określone 

w regulaminie organizacyjnym BOSIR wydanym na podstawie  § 8 ust. 2 niniejszego Statutu. 

3. Zastępcę dyrektora zatrudnia i zwalnia dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

4. BOSIR jest pracodawcą dla pracowników BOSIR w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

5. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki wykonuje zastępca dyrektora,  

a w przypadku jego nieobecności osoba wskazana przez dyrektora na podstawie pisemnego upoważnienia. 

§ 8. 1. BOSIR prowadzi działalność określoną w statucie, w zakresie ustalonym planem finansowym 

i rzeczowym, zatwierdzonym przez dyrektora. 
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2. Zadania i organizację wewnętrzną BOSIR określa regulamin organizacyjny wydany przez dyrektora, po 

zasięgnięciu pozytywnej opinii Burmistrza Miasta i Gminy. 

§ 9. Do podstawowych uprawnień i obowiązków dyrektora należy w szczególności: 

a) zarządzanie BOSIR oraz reprezentowanie go na zewnątrz, 

b) samodzielne podejmowanie decyzji zgodnie z prawem i statutem, 

c) organizacja bazy i kadry merytoryczno - obsługowej, 

d) organizowanie pracy podległego personelu, 

e) wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników BOSIR, 

f) sporządzanie planu finansowego oraz analizy ekonomicznej BOSIR, ze szczególnym uwzględnieniem 

kształtowania kosztów, 

g) opracowanie zbiorczych planów, analiz, informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności, 

h) zabezpieczenie sprzętu i obiektów BOSIR przed dewastacją, kradzieżą lub zniszczeniem, 

i) organizowanie działań zapewniających sprawne i właściwe funkcjonowanie BOSIR, 

j) przestrzeganie postanowień wynikających z przepisów bhp i ppoż., 

k) dbałość o powierzone mienie i sprzęt, 

l) ponoszenie odpowiedzialności za działania BOSIR. 

Rozdział 4. 

Mienie BOSIR 

§ 10. 1. Mienie ruchome i nieruchome przekazywane BOSIR w trwały zarząd lub administrowanie na 

podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój stanowi własność gminy Busko-Zdrój. 

2. BOSIR prowadzi ewidencję księgową wyżej wymienionego majątku zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Rozdział 5. 

Działalność finansowa BOSIR 

§ 11. 1. Jednostka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na 

rachunek budżetu Gminy Busko-Zdrój. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków. 

3. BOSIR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe. 

4. BOSIR posiada wyodrębnione rachunki bankowe, na których gromadzi środki finansowe związane 

z dochodami budżetowymi, wydatkami budżetowymi i obsługą ZFŚS. 

§ 12. 1. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników BOSIR określają przepisy 

ustawy o pracownikach samorządowych oraz Regulamin wynagradzania i premiowania pracowników BOSIR. 

2. Regulamin wynagradzania i premiowania ustala dyrektor po zasięgnięciu pozytywnej opinii Burmistrza 

Miasta i Gminy. 

§ 13. Stosunki prawne i finansowe BOSIR z innymi instytucjami, oparte są o umowy indywidualne, 

zawierane dobrowolnie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 14. 1. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

2. Likwidacja BOSIR lub jego przekształcenie następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej                          

w Busku-Zdroju. 
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UZASADNIENIE 

Nadanie Buskiemu Ośrodkowi  Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju nowego statutu następuje             
w związku z rozszerzeniem działalności jednostki o zadania związane z administrowaniem nowym obiektem 
rekreacyjno-sportowym Parkiem Linowym "Małpi Gaj” służącym rekreacyjnemu uprawianiu sportu przez 
dzieci, młodzież i dorosłych. 

Niniejsza uchwała ma na celu uporządkowanie i zaktualizowanie katalogu obiektów powierzonych 
w administrowanie Buskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju i dostosowanie statutu 
jednostki do bieżącego zakresu jej działalności. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne i celowe. 
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