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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2016 r. 

zmieniajqca uchwalq w sprawie polqczenia jednostek budietowych pod nazwami ,,Centrum Sportu 
i Rekreacji w todzi" i ,,Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi" oraz nadania statutu 

jednostce budietowej pod namq ,,Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w Eodzi ". 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 

(Dz. U. z 20 16 r. poz. 446 i 1579), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$ 1. W Statucie Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji w Lodzi, stanowiqcym zalqcznik 
do uchwaly Nr XVII/313/11 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 201 1 r. w sprawie polqczenia 
jednostek budzetowych pod nazwarni ,,Centrum Sportu i Rekreacji w Lodzi" i ,,Miejski OSrodek Sportu 
i Rekreacji w Lodzi" oraz nadania statutu jednostce budietowej pod nazwq ,,Miejski OSrodek Sportu 
i Rekreacji w Lodzi" (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2016 r. poz. 2871), wprowadza siq nastqpujqce miany: 

1) $ 9 otrzymuje brzmienie: 

,,$ 9. Dyrektor wydaje akty kierownictwa wewnqtrznego dotyczqce dzialalnoSci OSrodka."; 

2) 5 1 1 otrzymuje brzmienie: 

,,$ 11. W czasie nieobecnoici Dyrektora jego obowiq&i pelni Zastqpca Dyrektora lub 
wyznaczony przez Dyrektora pracownik.". 

$2 .  Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$ 3. Uchwala wchodzi w iycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewodztwa L6dzki 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Proj ektodawca, jest KIERO$VXIK ODGZEAil j  .O. Z-Cy DYREKTOJ3& 
Ekonomicsno-inwestycyjilego 

Prezydent Miasta Lodzi 

cji 

'3 



Uzasadnienie 

W Statucie Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji w Lodzi, stanowiqcym zalqcznik do uchwaly 
Nr XVIIl3 1311 1 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 7 lipca 201 1 r. w sprawie polczenia jednostek 
budzetowych pod nazwami ,,Centrum Sportu i Rekreacji w Lodzi" i ,,Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji 
w Lodzi" oraz nadania statutu jednostce budzetowej pod nazwq ,,Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji 
w Lodzi" (tj. Dz. Urz. Woj. Lddzkiego z 2016 r. poz. 2871) nastagila koniecmoid zmian w 5 9 
okreilajqcym sposoby organizacji oraz zarzqdzania OSrodkiem poprzez doprecyzowanie nazewnictwa 
&tow prawnych wydawanych przez Dyrektora OSrodka z ,,aktdw normatywnych" na name ,,akty 
kierownictwa wewnqtrznego". 

UiciSlenia wymaga rdwniez kwestia zastqpowania Dyrektora podczas jego nieobecnoSci zawarta 
w 5 11. Obecny zapis wskazuje, ze ,,W czasie nieobecnoSci Dyrektora jego obowiqzki pelni wyznaczony 
przez niego pracownik OSrodka". Ze wzglqddw organizacyjnych zasadnym jest rozszerzenie 
i doprecyzowanie 8 11 bezpoSrednio wskazujqc na Zastqpcq Dyrektora jako osobq zastepujqcq Dyrektora 
w czasie jego nieobecnoSci. 

Z uwagi na to, ze MOSiR jest jednostkq budzetowq Urzqdu Miasta Eodzi, a jego statut nadawany 
jest mocq odpowiedniej uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi, dokonanie w nim jakichkolwiek zmian rdwniei 
wymaga wydania przez Radq Miejskq uchwaly. Wobec powyzszego wnioskujemy o przedlozenie 
projektowanej zrniany pod obrady Rady Miejskiej. 


