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Projekt

z dnia  2 lutego 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mszczonowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2001r nr 142, poz. 1591 z późn. zm), uchwala się co następuję : 

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr IX/85/99 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie 
utworzenia i nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mszczonowie z późn. zm., otrzymuje brzmienie 
ustalone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie

Zmiany w Uchwale Nr. IX/85/99 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie utworzenia 
i nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mszczonowie z późn. zm. spowodowane są przekazaniem 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, w zarząd, nowego obiektu sportowego tj. zespołu boisk 
rekreacyjno-sportowych „ Orlik 2012”. Zmiany dotyczą załącznika do n/n uchwały. Powyższa sytuacja powinna 
mieć odzwierciedlenie w statucie jednostki. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Łukasz Koperski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały
 
Zalacznik1.pdf




Załącznik do  


        Uchwały Nr …………………... 


Rady Miejskiej w Mszczonowie  


        z dnia………………………….. 


 


 


 


 


 


STATUT  


OŚRODKA SPORTU I REKREACJI   


W MSZCZONOWIE  
 


 


§1 


 


OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MSZCZONOWIE zwany w dalszej treści statutu 


“Ośrodkiem” działa na podstawie: 


  


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


   z późn. zm.), 


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


3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 


1458 z późn. zm. ), 


4) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  poz. 1240, z 


późn zm.), 


5) niniejszego statutu. 


 


§2 


 


1. Siedzibą  Ośrodka jest miasto Mszczonów, a terenem jego działalności Gmina Mszczonów. 


2. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Mszczonów. 


3. Nadzór nad Ośrodkiem  sprawuje Rada Miejska w Mszczonowie oraz Burmistrz 


Mszczonowa.  


 


§3 


 


Ośrodek Sportu i  Rekreacji zarządza następującymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi 


stanowiącymi mienie komunalne Gminy Mszczonów:  


1. Hala Sportowa stanowiąca nieruchomość położoną w Mszczonowie przy ulicy 


Szkolnej 1,  


2. Kompleks Basenów Termalnych  stanowiący nieruchomość położoną w Mszczonowie 


przy ulicy Warszawskiej 52. 


3. Zespół boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” stanowiących nieruchomość 


położoną w Mszczonowie przy ulicy Szkolnej 3. 







 


§4 


 


Ośrodek prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną w ramach zadań własnych gminy 


Mszczonów.  


§5 


 


Do podstawowych zadań Ośrodka należy:  


1) prognozowanie, planowanie i rozwój wszystkich form kultury fizycznej i sportu w gminie 


przy współpracy ze specjalistycznymi organizacjami społecznymi jak również 


współdziałanie w rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży w szkołach, 


2) propagowanie, inicjowanie, popieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki we 


wszystkich jej formach jak również rozwoju sportu,  


3) tworzenie bazy sportowej i ustalenie zasad jej wykorzystania, planowanie działalności 


inwestycyjnej w zakresie kultury fizycznej,  


4) racjonalne gospodarowanie funduszem przeznaczonym na działalność kultury fizycznej,  


5) utrzymanie oraz udostępnienie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową i  


rekreacyjną na rzecz:  


-  organizacji kultury fizycznej, 


-  innych organizacji i stowarzyszeń,  


-  osób indywidualnych,  


-  uczniom szkół z terenu Gminy Mszczonów w celu przeprowadzania zajęć programowych  


z zakresu wychowania fizycznego, 


6) zapewnienie mieszkańcom gminy Mszczonów, a w szczególności dzieciom i młodzieży 


udział w rekreacji i sporcie masowym, 


7) zapewnienie społeczeństwu widowisk o walorach sportowych i estetycznych stanowiących 


wartościową formę wypoczynku i integracji,  


8) podnoszenie poziomu i umiejętności sportowych mieszkańców, rozwijanie zainteresowań 


sportem i rekreacją.  


 


 


§6 


 


Zadania wymienione w §5 Ośrodek realizuje przede wszystkim przez:  


1) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,  


2) prowadzenie sekcji sportowych,  


3) organizację  i realizację imprez zleconych.   


 


§7 


 


Ośrodek może prowadzić inna działalność w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych 


przepisach.  


 


 







§8 


 


1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia 


Burmistrz Mszczonowa. 


2.  Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 


Burmistrza Mszczonowa. 


3. Wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków Dyrektora ustala 


Burmistrz Mszczonowa. 


4. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności, właściwą 


organizację oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.  


§9 


 


1. Pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor i on wykonuje wszelkie czynności wynikające 


ze stosunku pracy do zatrudnionych przez siebie pracowników. 


2. Wynagrodzenia i zatrudnianie  pracowników Ośrodka ustalane są  w oparciu o odrębne 


przepisy.  


§10 


 


1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek 


budżetowych. 


2. Podstawą gospodarki  finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący dochody 


   i wydatki.  


3. Osiągany dochód z działalności Ośrodka  odprowadzany jest do budżetu Gminy.  


 


§11 


 


W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie  przepisy 


powszechnie obowiązujące.  


§12 


 


Likwidacja Ośrodka następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej.  


   


 


                              


                                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej  


 


                        


                                                                                             Łukasz Koperski  


 


 


 


 


 


 


 


 







 









