
UCHWAŁA NR XV/5/2020
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej: „Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Zbąszynku”

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XVII/13/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie utworzenia 
gminnej jednostki organizacyjnej „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku” wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ośrodek wyposaża się w niżej wymienione nieruchomości:

a) nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie Zbąszynka przy ul. Sportowej 2, oznaczoną w 
ewidencji gruntów nr działki 156/1, o pow. 4,6192 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie 
prowadzi księgę Wieczystą KW nr ZG1S/00047058/1,

b) nieruchomość zabudowaną położoną w obrębie wsi Dąbrówka Wlkp. przy ul.  Dworcowej, oznaczoną 
w ewidencji gruntów nr działki 15/1, o pow. 2,11 ha, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie 
prowadzi księgę Wieczystą KW nr ZG1S/00029719/1.”;

2) zmienia się załącznik do Uchwały nr XVII/13/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 marca 2012 r. w 
sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku”, który 
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Mazur
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Uzasadnienie

Zmiana Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku spowodowana jest koniecznością aktualizacji wykazu 
nieruchomości, w które wyposaża się Ośrodek oraz koniecznością uaktualnienia realizowanych zadań. 
Wprowadzone zmiany mają na celu jeszcze bardziej efektywną realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 
na terenie Gminy Zbąszynek. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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Załącznik do uchwały Nr XV/5/2020

Rady Miejskiej w Zbąszynku

z dnia 27 stycznia 2020 r.

STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, zwany dalej "Ośrodkiem", działa w oparciu o:

1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),

2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869 z późn. zm.),

3) ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.),

4) niniejszy Statut,

5) inne przepisy prawa.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku jest jednostką budżetową Gminy Zbąszynek.

3. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym. Majątek stanowią obiekty i urządzenia sportowe, rekreacyjne i 
inne będące własnością Gminy Zbąszynek przekazane jednostce w trwały zarząd, administrowanie lub w innej 
formie władania oraz ruchomości i środki finansowe w zakresie ustalonym w budżecie Gminy.

4. Siedziba Ośrodka mieści się w Zbąszynku przy ul. Sportowej 2.

5. Terenem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Zbąszynek, działalność może być wykonywana także na 
terenie całego kraju i poza jego granicami.

6. Ośrodek używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji 
nazwy: "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku".

7. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

8. Ośrodek może używać skróconej nazwy o brzmieniu: „OSiR Zbąszynek”.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 2. Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Zbąszynek w zakresie 
sportu i rekreacji.

§ 3. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1) utrzymanie i eksploatacja pozostających w posiadaniu Ośrodka placów, urządzeń i obiektów sportowo-
rekreacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem;

2) wspomaganie działań tworzących dogodne warunki do uprawiania aktywnego odpoczynku;

3) współdziałanie z organizacjami, związkami i stowarzyszeniami w realizacji zadań statutowych w obszarze 
sportu i rekreacji;

4) finansowanie, dofinansowanie i organizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych, imprez masowych dla 
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych;

5) współpraca z innymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie organizacji imprez sportowych, 
rekreacyjnych;

6) udostępnianie placów, urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych, będących w posiadaniu Ośrodka, 
klubom, organizacjom sportowym, szkołom i innym jednostkom oraz osobom fizycznym w celu organizowania 
imprez sportowych i rekreacyjnych;

7) systematyczne uzupełnianie wyposażenia obiektów pozostających w posiadaniu Ośrodka w urządzenia i sprzęt 
sportowo - rekreacyjny;
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8) prowadzenie spraw z zakresu budowy, rozbudowy, modernizacji i remontów obiektów oraz urządzeń sportowo 
- rekreacyjnych;

9) powoływanie i prowadzenie własnych grup sportowych;

10) świadczenie odpłatnych usług w zakresie sportu i rekreacji;

11) wykonywanie innych przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka

§ 4. 1. Ośrodkiem kieruje kierownik i reprezentuje go na zewnątrz, na podstawie i w granicach pełnomocnictwa 
udzielonego przez Burmistrza.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz.

3. Bezpośrednim przełożonym kierownika jest Burmistrz.

4. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych w 
Ośrodku pracowników.

5. Pracownicy Ośrodka działają w granicach ich umocowania i zakresów obowiązków określonych przez 
kierownika Ośrodka.

§ 5. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 6. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

§ 7. Zasady gospodarki finansowej Ośrodka określają odrębne przepisy, ze szczególnym uwzględnieniem 
przepisów określających zasady:

1) planowania i sprawozdawczości statystycznej;

2) finansowania i rozliczania z budżetem gminy;

3) tworzenia i wykorzystywania funduszy;

4) tworzenia i wykonywania kontroli wewnętrznej;

5) prowadzenia rachunkowości.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór

§ 8. 1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz.

2. W ramach sprawowania nadzoru Burmistrz uprawniony jest w szczególności do:

1) określania kierunków działania Ośrodka;

2) dokonywania oceny pracy kierownika i działalności Ośrodka;

3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na cele określone w niniejszym 
statucie.

§ 9. Czynności związane ze sprawowaniem kontroli wewnętrznej wykonuje kierownik, główny księgowy oraz 
inni pracownicy zobowiązani do jej wykonywania w ramach swoich funkcji bądź powierzonych im obowiązków 
zgodnie z ustalonym regulaminem kontroli wewnętrznej.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

2. Zmiany statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego ustalania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
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