Uchwała Nr XVIII/194/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. Nr 127, poz. 857 z póź. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.236). Rada Miasta
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu
Świętokrzyskim w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXIII/272/2004 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego Nr 177, poz. 2404).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

Załącznik do uchwały Nr XVIII/194/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Statut
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zwany w dalszej części
Statutu „MOSiR” działa na podstawie:

1)

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

2)

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.);

3)

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.);

4)

uchwały Nr XXII/251/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Ostrowcu Świętokrzyskim;

5)

niniejszego statutu.

§ 2.1. MOSiR działa na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Siedzibą MOSiR jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski ul. Świętokrzyska 11.

§ 3. MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i stanowi część
majątku tej gminy, wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budŜetowej.

Rozdział II
Przedmiot działania

§ 4. Przedmiotem działalności MOSiR jest:

1)

Zarządzanie terenami, obiektami, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi oddanymi
w odpowiedniej formie prawnej przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zwanego
w dalszej części Statutu Prezydentem Miasta.

2)

Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
poprzez organizację zajęć sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych własnych i zleconych.

3)

Świadczenie usług z zakresu powszechnej kultury fizycznej i wypoczynku dzieci i młodzieŜy.

4)

Współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami sportowymi
w zakresie koordynowania odbywających się na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, zawodów
sportowych, masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.

5)

Organizowanie powszechnej nauki pływania dla uczniów z terenu miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.

6)

Organizowanie ogólnomiejskich imprez sportowo-rekreacyjnych.

7)

Organizowanie międzyszkolnych zawodów sportowych.

8)

Współorganizowanie w oparciu o zarządzane obiekty zgrupowań, konferencji, kolonii i obozów
sportowych.

9)

Udostępnianie obiektów sportowych klubom sportowym działającym na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.

10) Prowadzenie działalności z zakresu odnowy biologicznej i rehabilitacji.
11) Świadczenie usług reklamowych na terenie zarządzanych obiektów.
12) Prowadzenie wypoŜyczalni sprzętu sportowo-turystycznego.
13) Współpraca z innymi organizacjami i podmiotami w zakresie zadań statutowych.
14) Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej promującej wizerunek
MOSiR.
15) Prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu i rekreacji.

Rozdział III
Organizacja MOSiR

§ 5.1. Działalność MOSiR nadzoruje Prezydent Miasta.
2. BieŜącej kontroli i oceny działalności MOSiR dokonuje Prezydent Miasta lub osoba przez
niego upowaŜniona.

§ 6.1. MOSiR-em kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
3. Dyrektor działając zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszym statutem podejmuje
decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Do kompetencji Dyrektora naleŜy w szczególności:
1)

zarządzanie majątkiem oddanym pod MOSiR i dbanie o jego stan techniczny,

2)

sporządzanie planu rzeczowo-finansowego MOSiR i jego realizacja,

3)

zawieranie umów z wykonawcami prac remontowo-budowlanych prowadzonych na obiektach
MOSiR,

4)

zawieranie umów najmu lokali oraz urządzeń będących w zarządzie MOSiR,

5)

zawieranie umów z uŜytkownikami powierzchni reklamowych,

6)

wydawanie niezbędnych regulaminów, instrukcji i zarządzeń,

7)

dbanie o dyscyplinę i porządek na terenie MOSiR.

§ 7.1. Dla sprawniejszego kierowania MOSiR Dyrektor - po zasięgnięciu opinii Prezydenta
Miasta - moŜe powołać zastępców Dyrektora.
2. Wewnętrzną strukturę organizacyjną MOSiR określa regulamin organizacyjny zatwierdzany
przez Prezydenta Miasta.
3.W MOSiR zatrudnia się pracowników merytorycznych, pracowników administracyjnych
oraz obsługi. W miarę potrzeb w MOSiR mogą być zatrudnieni specjaliści z róŜnych dziedzin
związanych z działalnością MOSiR.
4. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor MOSiR.
5. Szczegółowy zakres czynności poszczególnych pracowników ustala Dyrektor MOSiR.

§ 8.1. Zasady wynagradzania pracowników MOSiR określa Regulamin Wynagradzania
ustalany w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzeniu Rady
Ministrów w sprawie wynagradzanie pracowników samorządowych oraz przepisy Kodeksu Pracy.
2. Wynagrodzenie Dyrektora MOSiR ustala Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
3. Wynagrodzenie pracowników MOSiR ustala Dyrektor.
4. Środki na wynagrodzenia pracowników powinny być zgodne z rocznym planem finansowym
zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w ust. 1.

Rozdział IV
Mienie MOSiR

§ 9.1. W skład MOSiR wchodzą obiekty sportowe i rekreacyjne przekazane do administrowania
w odpowiedniej formie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

2. Mienie MOSiR stanowi własność komunalną, pozostającą w jego zarządzie.
3. Przyjęcie przez MOSiR poszczególnych składników mienia komunalnego w zarząd
i administrację następuje w drodze stosownej decyzji i protokołu.
4. Wysokość cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów pozostających w zarządzie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, ustala Prezydent Miasta.

§ 10. MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia
jego ochronę.

§ 11. Zgodę na zbycie zbędnych środków trwałych przez MOSiR, pozostających w jego
zarządzie wyraŜa Prezydent Miasta w ramach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział V
Zasady finansowania

§ 12. MOSiR prowadzi działalność na podstawie rocznego budŜetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski uchwalonego przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 13. MOSiR prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach
o rachunkowości w zakresie dotyczącym jednostek budŜetowych.

§ 14. MOSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budŜetu Gminy Ostrowca
Świętokrzyskiego a pozyskane dochody odprowadza na rachunek tego budŜetu.

Rozdział VI
Pełnomocnictwa

§ 15.1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu MOSiR upowaŜniony jest
samodzielnie Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictw potrzebna jest zgoda Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 16.1. Pełnomocnictwa dla pracowników MOSiR ustanawia i odwołuje Dyrektor MOSiR.
2. Pracownicy MOSiR posiadający pełnomocnictwa działają w granicach ich umocowania oraz
pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora MOSiR.
3. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

Rozdział VII
System kontroli oraz nadzór nad działalnością MOSiR

§ 17.1. Kontrolę wewnętrzną w MOSiR sprawują:
1)

Dyrektor MOSiR w zakresie ogólnej działalności i realizacji nałoŜonych na MOSiR zadań.

2)

Zastępca Dyrektora MOSiR w zakresie spraw technicznych.

3)

Zastępca Dyrektora MOSiR w zakresie marketingu i administracji.

4)

Główny Księgowy MOSiR w zakresie spraw finansowych.

5)

Kierownicy komórek funkcjonalnych oraz inni pracownicy w zakresie ustalonym przez Dyrektora
MOSiR.

2. Dla celów bieŜącego zarządzania i zabezpieczenia prawidłowości funkcjonowania MOSiR
Dyrektor ustala regulamin kontroli zarządczej.

§ 18. Kontrolę zewnętrzną nad działalnością MOSiR sprawują:
1)

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

2)

Prezydent Miasta, lub osoba przez niego upowaŜniona.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 19.1. Statut MOSiR uchwala Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 20. Dyrektor MOSiR ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu, a w razie uzasadnionej potrzeby przedstawia Prezydentowi Miasta propozycje jego zmiany.

§ 21. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy:
1)

określone w § 1 niniejszego statutu,

2)

inne odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 22. Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w Ŝycie z dniem określonym w uchwale Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak

