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Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

 

 STATUT

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Ro zd z i a ł  I

Pos tan ow ien ia  ogó ln e
 

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goleniowie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na 
podstawie:

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

2)     ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z 
późn. zm.),

3)     ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.),

4)     ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z 
późn. zm.),

5)    ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
108, poz. 909 z późń. zm.),

6)    ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z 
późn. zm.),

7)  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze  późn. 
zm.),

8)   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. 
zm.),

9)   ustawy z dnia 27 sierpnia 1997  r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), 

10)  przepisów prawa miejscowego,

11)  niniejszego statutu.

 

§ 2.  Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Goleniów nieposiadającą osobowości prawnej, 
prowadzoną w formie jednostki  budżetowej.

 

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest budynek przy ul. Sportowej 25 w Goleniowie.

 

§ 4. Terenem działania Ośrodka jest miasto i gmina Goleniów, teren Rzeczpospolitej Polskiej i teren 
Unii Europejskiej.



 

§ 5. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Gminy Goleniów.

 

§ 6.  Ośrodek używa podłużnej  pieczęci  w kolorze czerwonym z nazwą w pełnym brzmieniu i 
adresem siedziby.

 

§ 7. Mienie Ośrodka stanowią obiekty i urządzenia sportowe, rekreacyjne, turystyczne oraz obiekty 
hotelarskie, gastronomiczne, targowisko, parkingi i inne będące własnością gminy Goleniów,  
przekazane  jednostce  w  trwały  zarząd,  administrowanie  lub  inne  formy  władania  oraz 
ruchomości i środki finansowe w zakresie ustalonym w budżecie gminy Goleniów. 
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§ 8.  Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań miasta i gminy Goleniów z zakresu kultury 
fizycznej,  rekreacji,  rehabilitacji,  tworzenie  warunków  do  rozwoju  bazy  sportowej,  sportu, 
rekreacji dzieci, młodzieży, dorosłych, organizowanie i wspomaganie turystyki i wypoczynku, 
administrowanie i zarządzanie przekazanymi Ośrodkowi obiektami i urządzeniami sportowymi, 
rekreacyjnymi,  turystycznymi  oraz  obiektami  hotelarskimi,  gastronomicznymi,  oraz  innym 
mieniem będącym własnością gminy Goleniów.

 

§ 9. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:

1)            zarządzanie i administrowanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i turystyczną oraz jej 
rozbudowa, modernizacja i bieżące remonty, utrzymanie ich funkcjonowania,

2)            gospodarowanie  powierzonym  mieniem zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym zakresie 
odpowiednimi uregulowaniami prawnymi,

3)            udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej:

a) klubom i związkom sportowym,

b)  stowarzyszeniom  kultury  fizycznej,  organizacjom  społecznym  i  zawodowym,  zakładom 
pracy oraz osobom fizycznym,

c) placówkom oświatowym,

d) klientom indywidualnym i zbiorowym,

4)            organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta, 
regionu, państwa, świata.

5)            organizacja zawodów, zajęć sportowo-rekreacyjnych, obozów, kolonii, zajęć z zakresu 
rehabilitacji ruchowej 

6)            organizacja szkoleń, kursów, konferencji,

7)            organizacja  międzyszkolnych  rozgrywek  zgodnie  ze  szkolnym  oraz  gminnym 
kalendarzem imprez,

8)            tworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej,



9)            współpraca  z  instytucjami,  stowarzyszeniami  i  organizacjami  sportowymi  o  zasięgu 
gminnym i ponadgminnym w zakresie realizacji zadań statutowych Ośrodka,

10)        realizacja zadań powierzonych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej,

11)        tworzenie  warunków  uczestnictwa  w  życiu  sportowo-rekreacyjnym  osobom 
niepełnosprawnym,

12)        współpraca z organizacjami  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

13)        zapewnienie kadry do prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych,

14)        prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, 

15)        administrowanie obiektami hotelarskimi, gastronomicznymi, targowiskami, parkingami i 
innymi obiektami będącymi własnością gminy Goleniów,

16)        prowadzenie działalności gospodarczej,

17)        pełnienie  funkcji  inwestora  bezpośredniego  przy  realizacji  zadań  inwestycyjnych  w 
zakresie obiektów sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,

18)        prowadzenie wypożyczalni sprzętu, 

19)        organizowanie zleconych imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

20)        organizowanie i prowadzenie parkingów, 

21)        prowadzenie kempingów i pól namiotowych, 

22)        organizowanie  i  świadczenie  usług  w  zakresie  kultury  fizycznej  dla  klienta 
indywidualnego i zbiorowego,

23)        prowadzenie innej działalności gospodarczej celem pozyskania środków finansowych i 
rzeczowych  na  rozszerzenie  działalności  Ośrodka  w  zakresie  upowszechniania  kultury 
fizycznej, 

24)        wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza Gminy Goleniów.

 

§ 10.1. Ośrodek prowadzi działalność we wszystkie dni tygodnia.

2.  Dyrektor  Ośrodka  wyznacza  okres  przerwy w działalności  poszczególnych  obiektów dla 
przeprowadzenia w nich prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjno-remontowych.
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§ 11. 1. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Goleniów.

3. Dyrektor  Ośrodka  uprawniony  jest  do  wykonywania  czynności  prawnych  w  granicach 
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Goleniów.

4. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do dyrektora Ośrodka wykonuje Burmistrz 
Gminy Goleniów.

5. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za organizację pracy i funkcjonowanie Ośrodka. 

6.  W  czasie  nieobecności  Dyrektora  wszystkie  czynności  należące  do  dyrektora  wykonuje 
zastępca dyrektora lub wyznaczony pracownik upoważniony w formie pisemnej.



7. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia dyrektor.

8. Liczbę  stanowisk  pracy  i  zakres  obowiązków  pracowników  oraz  strukturę  organizacyjną 
określa regulamin organizacyjny Ośrodka.

9. Regulamin organizacyjny Ośrodka ustala dyrektor w drodze zarządzenia.

 

§  12.1.Strukturę  organizacyjną,  zadania  i  działania  poszczególnych  komórek  organizacyjnych, 
stanowisk pracy oraz nadzór i kontrolę wobec pracowników określa regulamin organizacyjny 
nadawany przez Dyrektora Ośrodka.
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§  13.1.Ośrodek  prowadzi  samodzielnie  gospodarkę  finansową  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami prawnymi przewidzianymi dla jednostek budżetowych. 

2.      Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka i Główny 
Księgowy. 

3.      Podstawą  gospodarki  finansowej  Ośrodka  jest  roczny  plan  finansowy,  obejmujący 
przychody  i  wydatki  stanowiące  koszty  działalności  i  inne  obciążenia,  stan  środków 
obrotowych i rozliczenia z budżetem gminy Goleniów. 

4.      W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w formie zarządzeń 
dyrektora Ośrodka.

5.      Przychody Ośrodka stanowią: 

1) wpływy z opłat za korzystanie z usług, obiektów i innej działalności,

2) dotacje,

3) wpływy z dobrowolnych wpłat, darowizn i innych źródeł,

4) zapłaty od realizacji zadań zleconych,

5) odsetki od środków na rachunkach  bankowych, 

6) wpływy z przychodów związanych z działalnością Ośrodka.

6.      Ośrodek może otrzymywać z budżetu Gminy Goleniów dotację przedmiotową i celową na 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz dotację otrzymaną na realizację projektu 
lub zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

7.      Dyrektor  Ośrodka  ponosi  odpowiedzialność  za  naruszenie  dyscypliny  finansów 
publicznych. 

8.      Ośrodek  sporządza  sprawozdawczość  budżetową  w  terminach  i  formie  określonej  dla 
jednostki sektora finansów publicznych. 

9.      Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych Ośrodka wymagane 
jest  współdziałanie  dwóch  uprawnionych  pracowników:  dyrektora,  zastępcy,  głównego 
księgowego, innych osób uprawnionych przez dyrektora na piśmie.

 

§ 14. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.



 

§ 15. Ośrodek prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami.
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§ 16. Zmian w statucie dokonuje się na zasadach i w trybie właściwym do jego nadania.

 

Uzasadnienie
 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.)  gmina  może  tworzyć  jednostki  organizacyjne  w  celu 
wykonywania zadań o charakterze użyteczności publicznej określonych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy. 
Zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży 
mogą być realizowane przez utworzenie gminnej jednostki organizacyjnej, która przejmie zadania 
zlikwidowanego Goleniowskiego Młodzieżowego Domu Sportu. 

Przedstawiony  projekt  uchwały  jest  konsekwencją  podjętej  uchwały  Nr  XVIII/213/08  Rady 
Miejskiej  w Goleniowie z  dnia  21 maja 2008 r.  w sprawie zamiaru likwidacji  Goleniowskiego 
Młodzieżowego Domu Sportu.
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