UCHWAŁA NR XXXIV/386/12
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 5 listopada 2012 r.
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Białostocki Ośrodek Sportu
i Rekreacji”.
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 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
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203
i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675;
z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134 poz. 777; Nr 149 poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r.
poz. 567) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.
236) oraz art. 14 pkt 7 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz.
1020; Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz.
1386; Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji”
z siedzibą w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 4, zwany dalej Ośrodkiem.
§ 2. Przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie zadań własnych Miasta Białystok w zakresie:
1) kultury fizycznej i turystyki;
2) utrzymania terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych.
§ 3. 1. Ośrodek prowadzi działalność w wyodrębnionych organizacyjnie ze względu na ich charakter lub
usytuowanie obiektach.
2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka, w tym wyodrębnienie organizacyjne obiektów, określa
Regulamin organizacyjny Ośrodka, opracowany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta
Białegostoku.
§ 4. 1. Funkcjonowaniem i bieżącą pracą Ośrodka kieruje Dyrektor przy pomocy jednego zastępcy.
2. Prezydent Miasta Białegostoku powołuje i odwołuje Dyrektora Ośrodka oraz udziela mu pełnomocnictwa do
składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Białegostoku w zakresie dotyczącym działalności Ośrodka.
3. Prezydent Miasta Białegostoku kontroluje działalność Ośrodka oraz podejmuje decyzje w sprawie
wynagradzania Dyrektora Ośrodka.
§ 5. Ośrodek osiąga przychody własne z następujących źródeł:
1) ze sprzedaży usług z działalności podstawowej;
2) ze sprzedaży usług z działalności ubocznej;
3) ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych;
4) z dotacji budżetowych;
5) z innych źródeł, przewidzianych odrębnymi przepisami.
§ 6. 1. Wyposaża się Ośrodek w składniki majątkowe w postaci nieruchomości wraz z budynkami i budowlami
oraz w postaci środków trwałych, w tym środków transportu, maszyn i urządzeń, wydzielone z mienia
użytkowanego przez samorządowy zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku,
określone w załączniku do uchwały.
2. Ośrodek przejmuje należności i zobowiązania związane z działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Białymstoku, powstałe w związku z użytkowaniem mienia wydzielonego, o którym mowa w ust. 1.
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3. Wyposaża się Ośrodek w środki obrotowe w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
§ 7. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku wykonujący zadania związane
z mieniem wydzielonym, o którym mowa w § 6 ust. 1, z dniem przekazania mienia stają się pracownikami Ośrodka
na podstawie art. 23¹ Kodeksu pracy.
§ 8. 1. Ośrodek rozlicza się z budżetem Miasta Białegostoku.
2. W terminie 15 dni od daty złożenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodek wpłaca jednorazowo do
budżetu nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec roku budżetowego. Jednocześnie nie ustala się
zaliczkowych wpłat do budżetu.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Ośrodek rozpoczyna działalność z dniem
1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/386/12
Rady Miasta Białystok
z dnia 5 listopada 2012 r.

Mienie stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Białymstoku, w które zostanie wyposażony Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
1. Nieruchomości gruntowe, położone w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 4, na których prowadzony jest
obiekt Pływalnia Sportowa , wraz ze znajdującymi się na ich terenie zabudowaniami, środkami trwałymi,
wyposażeniem oraz gotówką w kasie:
1) działka nr 11 o pow. 1,2538 ha (obr. 11);
2) działka nr 10 o pow. 0,4725 ha (obr. 11).
2. Nieruchomości gruntowe, położone w Białymstoku przy ul. Mazowieckiej, na których prowadzony jest
obiekt Pływalnia Kameralna , wraz ze znajdującymi się na ich terenie zabudowaniami, środkami trwałymi,
wyposażeniem oraz gotówką w kasie:
1) działka nr 1886/1 o pow. 0,0920 ha (obr. 11);
2) działka nr 1873/14 o pow. 0,0427 ha (obr. 11);
3) działka nr 1873/15 o pow. 0,0014 ha (obr. 11);
4) działka nr 1873/16 o pow. 0,0061 ha (obr. 11);
5) działka nr 1873/17 o pow. 0,0096 ha (obr. 11);
6) działka nr 1886/3 o pow. 0,0150 ha (obr. 11).
3. Nieruchomości gruntowe, położone w Białymstoku przy ul. Upalnej oraz ul. Stromej 1a, na których
prowadzony jest obiekt Pływalnia Rodzinna, wraz ze znajdującymi się na ich terenie zabudowaniami, środkami
trwałymi, wyposażeniem oraz gotówką w kasie:
1) działka nr 1010 przy ul. Stromej 1a o pow. 0,8002 ha (obr. 4);
2) działka nr 1009/53 przy ul. Upalnej o pow. 0,1055 ha (obr. 4).
4. Nieruchomości gruntowe, położone w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego 5, ul. 11 Listopada oraz ul.
Zwierzynieckiej, na których prowadzone są obiekty wchodzące w skład Zespołu Obiektów
Sportowych „ Zwierzyniec ” (Hotel, Stadion Lekkoatletyczny, Lodowisko), wraz ze znajdującymi się na ich
terenie zabudowaniami, środkami trwałymi, wyposażeniem oraz gotówką w kasie:
1) działka nr 1995/3 przy ul. 11 Listopada i Wołodyjowskiego 5 o pow. 3,9726 ha (obr. 11);
2) działka nr 1031/1 przy ul. Zwierzynieckiej o pow. 0,0363 ha (obr. 10);
3) działka nr 1996/1 przy ul. 11 Listopada o pow. 0,0072 ha (obr. 11).
5. Nieruchomości gruntowe, położone w Białymstoku przy ul. Plażowej, na których prowadzony jest
obiekt Ośrodek Sportów Wodnych „ Dojlidy ” , wraz ze znajdującymi się na ich terenie zabudowaniami,
środkami trwałymi, wyposażeniem oraz gotówką w kasie:
1) działka nr 811/18 przy ul. Plażowej o pow. 49,8724 ha (obr. 21).
6. Nakłady inwestycyjne, poniesione na nieruchomościach, o których mowa w punktach 1-5, które nie zostaną
rozliczone w poczet środków trwałych do dnia przekazania mienia na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
oraz nakłady inwestycyjne poniesione do dnia przekazania mienia na budowę hali widowiskowo-sportowej.
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7. Szczegółowy wykaz środków trwałych i wyposażenia znajdujących się na terenie wyżej wymienionych
nieruchomości oraz nakładów inwestycyjnych, o których mowa w punkcie 6, zostanie wskazany w protokole
zdawczo-odbiorczym nieodpłatnego przekazania mienia, sporządzonym po przeprowadzeniu inwentaryzacji tych
składników w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Białymstoku.
8. Stan gotówki w kasach, znajdujących się w obiektach prowadzonych na wyżej wymienionych
nieruchomościach, zostanie ustalony na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w dniu przekazania mienia,
i znajdzie swoje odzwierciedlenie w protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa powyżej.
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