
UCHWALA NR X/73/2015

RADY MIASTAWLOCLAWEK
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

zmieniajqca uchwalg w sprawie nadania Statutu OSrodkowi Sportu i Rekreacji we Wloclawku

o':az zmiany uchwaly w sprawie utwonenia jednostki budietowej pn. "osrodek sportu

i Rekreacji we Woclawku",

Na podstawie art.'l8 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia I marca 1990 roku o samozqdzie gminnym (Dz. U.

z 2013 r, p02.594,p02.645,p02.1318 i z 2014.,po2.379,po2.1072) oraz art.11 ust,2 ustawy.z- dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. z 2013 r.p02.885,po2.938,po2.1646, 22014 r.

po2.91 1,p021 146, po2.1626,po2.1877 i 2 2015 r.poz.238,poz'532,po2 1117,po2 1 130)'

uchwala sig, co nastgpuie:

$1. W zalqczniku do Uchwaly Nr 49/ XLIX/2006 Rady Miasta Woclawek z dnia 5 czerwca 2006 roku,

w sprawie nadania statutu Osrodkowi Sportu i Rekreacji we Wloclawku oraz zmiany uchwaty

w sprawie utwozenia jednostki bud2etowej pn, "06rodek sportu i Rekreacji we woclawku"

zmienionej Uchwalq Nr 82lv2cl7 Rady Miasta woclawek z dnia 27 stycznia 2007 r,, w $ 4 w pkt 4

kropkg zastqpuje sig pzecinkiem idodaje pkt 5 w brzmieniu:

,,5, Prowadzenie zadari zwiqzanych z informacjq turystyczna z promocjq i rozwojem turystyki,

w tvm:

realizacja zadari wynikajqcych ze strategii rozwoiu miasta wloclawek w zakresie turystyki,

pozyskiwanie, pzetwazanie i udzielanie kompleksowej informacji turystycznej obejmuiqcej

miasto Wtoclawek przy zastosowaniu rozmaitych form i Srodkow,

udzial i wspoludzial w promocji miasta Woclawek na kraiowym i zagranicznym rynku ustug

turystycznych, w szczeg6lnosci popzez uczeslnictwo w targach uslug turystycznych oraz

imprezach promujqcychWloclawekw kraju i za granic4

organizowanie i obslugg imprez studyjnych dla zagranicznych i krajowych dziennikazy oraz

podmiot6w Swiadczqcych uslugi turystyczne celem promocji miasta Woclawek,

dzialalnosi wydawnicza obejmujqca informacje i promocje turystyki miasta Woclawek oraz

rozpowszechnianie material6w informacyjnych i promocyjnych,

wsp6lpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi na Eecz podniesienia atrakcyjnosci

turystycznej miasta Woclawek, w tym opracowywanie i wdra2anie produkt6w turystycznych,

podejmowanie pzedsiqwzigi z zakresu upowszechniania turystyki,

spzeda2 wydawnictw turystycznych i upominkow."

Wykonanie uchwaly powieza siq Prezydenlowi Miasta Woclawek.

53. 1. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia z mocq obowiqzuiqcq od dnia

1 pa2dziernika 2015 r.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznei

Informacji Publiczne.j Uzqdu Miasta Woclawek.
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UZASADNIENIE

lnformacja Turystyczna dotychczas byla w strukturach woclawskiego centrum organizacji
Pozazqdowych i lnformacji Turyslycznej. Z uwagi na charakter dzialah Informacji Turyitycznel
zwiEzany ze sportem i rekreaciq zasadnym jest umiejscowienie zadah Informacji Turystycznej
w strukturach O6rodka Sportu iRekreacji . Zbie2noSi zadari icel6w oraz wzajemne uzupelnianie siq
tych jednostek, pozwoli na lepsze zaspokojenie potzeb mieszkarlc6w w zakresie spraw kurrury
frzycznej i turystyki , w tym teren6w rekreacyjnych i urzqdzel sportowych. w zwiqzku z piowadzeniem
pzez Biuro sportu iTurystykizadai z zakresu turystyki iinformacji turystycznei (zgodnie z g 4g
Regulaminu organizacyjnego uzgdu Miasta), zasadnym jest pzeniesienie lnformacji rurystycznej do
OSrodka Sportu i Rekreacji we Wloclawku.

Dzialalnosi O6rodka sportu i Rekreacji okrei;la statut stqd koniecznosi zmian uwzglgdniajqcych
ww. zaoanta,
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