UCHWALA NRXXIV/197/20
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 30 września 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mszczonowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym
(Dz. U.
z 2020 r.
poz. 713 tj.
z pozn.
zm.),
art. 11 ust. 2,
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1175), art. 4 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461 j.t.) uchwala się co następuje:

§ l. l. 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 późno zm., otrzymuje
brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Postanowienia załącznika, o którym mowa w ust. l obowiązują od 1 stycznia 2021 roku.

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2020 roku traci moc Uchwała Nr VI/23/l1 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
14.02.201Ir. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Mszczonowie
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszezonowa
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/197/20
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 30 września 2020 r.
STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

§ l. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
"Ośrodkiem" działa na podstawie:

W MSZCZONOWIE

W MSZCZONOWIE

zwany

w dalszej

treści

statutu

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tj. z późno zm.)
2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133 tj. z późno zm,),
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 tj. z późno
zm),
4) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1175)
5) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Mszczonów, a terenem jego działalności Gmina Mszczonów.
2.: Ośrodek jest jednostka organizacyjną
działającej w formie jednostki budżetowej.

Gminy Mszczonów

nie posiadającą

osobowości prawnej

3. Organem prowadzącym OSiRjest Gmina Mszczonów.
§ 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza następującym obiektem sportowo-rekreacyjnym
mienie komunalne Gminy Mszczonów:
- Kompleks Basenów
Warszawskiej 52.

Termalnych

stanowiący

nieruchomość

położoną

stanowiącym

w Mszczonowie

przy ulicy

§ 4. Ośrodek prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną w ramach zadań własnych gminy Mszczonów.
§ 5. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
l) 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 posiadanego obiektu stanowiącego 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
wychowania fizycznego,

z zakresu

6) zapewnienie mieszkańcom gminy Mszczonów, a w szczególności dzieciom i młodzieży udział w rekreacji
i sporcie masowym,
7) organizacja imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych,
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8) zapewnienie społeczeństwu widowisk o walorach sportowych i estetycznych stanowiących wartościową
formę wypoczynku i integracji,
9) podnoszenie
i rekreacją,

poziomu

i umiejętności

sportowych

mieszkańców,

rozwijanie

zainteresowań

sportem

10) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej promującej wizerunek Ośrodka,
11) wypożyczanie sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
12) wynajmowanie pomieszczeń i powierzchni użytkowych.
§ 6. Zadania wymienione w §5 Ośrodek realizuje przede wszystkim przez:
l) organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych,
2) organizację i realizację imprez zleconych.
§ 7. Ośrodek może prowadzić
przepisach.

inną działalność

w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych

§ 8. l. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz
Mszczonowa.
2. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa
Mszczonowa.
3. Wynagrodzenie
Mszczonowa.

oraz szczegółowy

zakres

czynności

i obowiązków

udzielonego przez Burmistrza
Dyrektora

ustala

Burmistrz

4. Dyrektor jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz dokonywania
czynności związanych z funkcjonowaniem Ośrodka mających na celu realizację statutowych zadań Ośrodka
z uwzględnieniem udzielonych pełnomocnictw.
5. W czasie nieobecności
pracownik.

dyrektora Ośrodka jego obowiązki wykonuje upoważniony przez Niego

§ 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.
3. Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji do realizacji zadań
statutowych.
4. Ośrodek działa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału
czynności z uwzględnieniem obowiązującego regulaminu organizacyjnego
§ 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
powszechnie obowiązujące.

niniejszym statutem mają zastosowanie

odpowiednie przepisy

§ 12. Zmiany statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia
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Uzasadnienie
do uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania
Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
Stosownie do treści art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019r. poz. 1175), jednostka budżetowa, jaką jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, działa na
podstawie statutu. Jako że uchwalenie statutu wymaga uchwały Rady Miejskiej, zmiana statutu także takiej
uchwały wymaga. Zmiana uchwały w sprawie uchwały o zmianie statutu jest związana z koniecznością
reorganizacji OSiR w Mszczonowie, polegającej na przekazaniu obiektów Hali Sportowej zlokalizowanej
w Mszczonowie przy ul. Szkolnej l oraz kompleksu Boisk Sportowych "Moje Boisko Orlik 2012"
zlokalizowanego przy ul. Szkolnej w Mszczonowie w administrację Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Adama Jana Maklakiewicza we Mszczonowie z dniem l stycznia 202lr. Projekt uchwały został poddany
konsultacjom. Podstawą uchwały jest art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 tj. z późno zm.), art. 11 ust. 2,
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1175), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 20l9r. poz. 1461 j.t.).
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