
                                                                                                              Załącznik do Uchwały 
                                                                                                      Nr XXXV/42/92 

Rady Miasta Rzeszowa 
 

STATUT 

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 

§ 1. 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z 

późniejszymi zmianami), 

2. Ustawy z dnia 3 lipca 1984r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 34, poz. 181 z późniejszymi 

zmianami), 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r. w sprawie zakładów 

budżetowych (Dz. U. Nr 42, poz. 183), 

4. Uchwały Nr  XXV/42/92  Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 czerwca 1992r.                       

w sprawie przejęcia Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie i 

utworzenia Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

5. Niniejszego Statutu. 

 

§ 2. 

Terenem działania Ośrodka jest miasto Rzeszów. 

 

§ 3. 

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Miasta Rzeszowa za pośrednictwem Wydziału 

Kultury, Oświaty i Rekreacji. 

 

§ 4. 

1. Do zadań Ośrodka należy tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych 

dla działalności sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Rzeszowa w oparciu o bazę 

Ośrodka, oraz prowadzenie tej działalności poprzez: 

1) Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i artystycznych,  

2) Rozwijanie usług w zakresie sportu, masowej kultury fizycznej i rekreacji, 

3) Tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, 

4) Prowadzenie usług hotelarskich, 



5) Prowadzenie usług w zakresie nauki pływania, gimnastyki odchudzającej, 

korekcyjnej, oraz kulturystyki, 

6) Prowadzenia wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego, 

7) Kultywowanie idei olimpijskich poprzez wszechstronną działalność Klubu 

Olimpijczyka, 

8) Prowadzenie działalności w zakresie prawidłowej eksploatacji, modernizacji i 

rozbudowy bazy sportowo – rekreacyjnej, 

9) Prowadzenie innej działalności gospodarczej, celem pozyskania środków na 

rozszerzenie działalności Ośrodka. 

2. W wykonywaniu swoich zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami i instytucjami 

zajmującymi się upowszechnianiem kultury fizycznej.  

 

§ 5. 

Ośrodek prowadzi działalność na bazie istniejących obiektów tj: 

1) Krytej pływalni z zapleczem technicznym, 

2) Kąpieliska otwartego, 

3) Hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Pułaskiego, 

4) Kortów tenisowych, 

5) Lodowiska sztucznie zamrażanego, 

6) Terenów rekreacyjnych, 

7) Klubu Olimpijczyka z bazą noclegowo – żywieniową. 

 

§ 6. 

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy. 

2. Kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu. 

 

§ 7. 

Szczegółową organizację Ośrodka, oraz zakres działania poszczególnych komórek 

organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa Regulamin Organizacyjny 

Ośrodka ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Miasta Rzeszowa. 

 

§ 8. 

Zmiany niniejszego Statutu będą dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 


