
Załącznik  
Do uchwały nr XLI/788/2012 

Rady Miasta Rzeszowa 
z dnia 23 października 2012 r. 

 

STATUT 

Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej „ROSiR” działa na podstawie przepisów prawa,  
a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240  
z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,  poz. 857 z późn. zm.), 

4) niniejszego statutu. 

§2 

ROSiR  jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Rzeszów prowadzoną w formie jednostki 
budżetowej. 

§3 

Nadzór oraz kontrolę nad działalnością ROSiR sprawuje Prezydent Miasta Rzeszowa. 

§4 

1. ROSiR działa na terenie Gminy Miasto Rzeszów. 

2. Siedzibą ROSiR jest miasto Rzeszów. 

 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

§5 

Celem działania jednostki jest realizacja zadań miasta Rzeszowa z zakresu kultury fizycznej, sportu  
i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi stanowiącymi 
mienie komunalne miasta Rzeszowa. 

 

 



§6 

1. Do podstawowych zadań ROSiR należy: 

1) efektywne gospodarowanie oraz zarządzanie powierzonymi obiektami sportowymi i terenami 
rekreacyjno-sportowymi. Dbanie o ich należyte zagospodarowanie, właściwą eksploatację  
i konserwację, 

2) inicjowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, 

3) organizacja i współorganizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, 

4) tworzenie i udostępnianie bazy sportowej miasta Rzeszowa, a także podejmowanie działań 
mających na celu jej dalszą rozbudowę, 

5) współpraca z organami administracji publicznej, związkami sportowymi, klubami, 
stowarzyszeniami i innymi organizacjami upowszechniania kultury fizycznej, a także                       
z organizacjami społecznymi, placówkami oświatowymi oraz zakładami pracy w celu 
realizacji zadań. 

2. Do pozostałej działalności ROSiR należy: 

1) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej, 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, 

3) opracowywanie projektów potrzeb w zakresie inwestycji i remontów miejskich obiektów 
sportowych i rekreacyjnych oraz ich doposażenia.  

 

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

§7 

ROSiR prowadzi działalność na bazie posiadanych obiektów tj.: 

1) hal sportowych, 

2) boisk sportowych, 

3) basenów krytych i otwartych, 

4) kortów tenisowych, 

5) skateparku, 

6) kąpielisk, 

7) terenów rekreacyjnych. 

§8 

1. Działalnością ROSiR kieruje Dyrektor który ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie 
placówki. 



2. Dyrektora ROSiR zatrudnia Prezydent Miasta Rzeszowa i wykonuje również uprawnienia 
zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora. 

3. Dyrektor ROSiR w ramach udzielonego przez Prezydenta pełnomocnictwa działa zgodnie  
z przepisami prawa, kierując się zasadami odpowiedzialności oraz rachunku ekonomicznego. 

4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta 
Miasta Rzeszowa. 

§9 

1. Regulamin organizacyjny ROSiR ustala Dyrektor, a zatwierdza Prezydent Miasta Rzeszowa. 

2. Regulamin określa organizację wewnętrzną oraz zadania, obowiązki, odpowiedzialność  
i uprawnienia poszczególnych komórek organizacyjnych ROSiR. 

§10 

Dyrektor ROSiR, zawiera umowy o pracę z wszystkimi pracownikami zatrudnionymi w kierowanej 
przez siebie jednostce działając w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 

 

IV. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA 

§11 

ROSiR jest jednostką budżetową Gminy Miasto Rzeszów, która pokrywa swoje wydatki w całości  
z budżetu miasta Rzeszowa, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów miasta. 

§12 

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ROSiR ponosi Dyrektor i Główny Księgowy w zakresie 
określonym przez ustawę o finansach publicznych. 

§13 

Podstawę gospodarki finansowej ROSiR stanowi roczny plan finansowy. 
 
                                                                                §14 

Za zobowiązania ROSiR odpowiada Gmina Miasto Rzeszów. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§15 

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania. 


