
Uchwała Nr 82 / X / 2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2007 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 

                   we Włocławku oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki 

budŜetowej pn. ”Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku” 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, 

poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806,z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 

2004r. Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, art.181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, 

poz327) oraz art.20 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 

poz.1217 i 1218, Nr 187,poz.1381, Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz.587)  

                                               uchwala się, co następuje: 

 § 1.W załączniku do Uchwały Nr 49/XLIX/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 

2006 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Włocławku oraz 

zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej pn. ”Ośrodek Sportu i Rekreacji 

we Włocławku” w § 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się  przecinkiem i dodaje się pkt 5                  

w brzmieniu : 

„5) prowadzenie zadań związanych z promocją turystyki i informacji turystycznej: 

a) opracowywanie koncepcji turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Miasta          

oraz kreowanie produktu turystycznego, 

b) koordynowanie i prowadzenie działań promocyjnych oraz przygotowanie 

prezentacji walorów turystycznych i poznawczych Miasta na targach i wystawach oraz 

organizacja konferencji, seminariów związanych z zagadnieniami turystycznymi Miasta, 

okolic  i regionu, 

c) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz       

turystyki, 

d) współpraca ze wszystkimi jednostkami na terenie Miasta związanymi z obsługą 

ruchu turystycznego i turystycznym rozwojem Włocławka,  

e) prowadzenie działań w zakresie informacji turystycznej, 

f) opracowanie informacji, folderów, katalogów i innych publikacji o Mieście w aspekcie 

turystyki.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3.1.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2007 roku. 

   2.Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.  

Przewodniczący 

  Rady Miasta 

 Rafał Sobolewski 

 


