Uchwała Nr IX/93/15
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze. zm.) Rada Miejska Kościana uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie w brzmieniu jak w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nadany Uchwałą Nr XXXIII/355/09
Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXXII/380/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 maja 2005 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 listopada 2015 r.
Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W KOŚCIANIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, zwany w dalszej części Statutu Ośrodkiem , działa na
podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej,
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych;
6) niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kościan.
2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§ 3.
1. Ośrodek działa na terenie Polski.
2. Siedzibą Ośrodka jest budynek mieszczący się przy ul. Nacławskiej 84 w Kościanie.
3. Ośrodek używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i z adresem.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA OŚRODKA
§ 4.
Ośrodek prowadzi działalność usługową w zakresie sportu, rekreacji, wypoczynku, turystyki przede
wszystkim w oparciu o składniki majątku przekazane przez Gminę Miejską Kościan, które należą do niej,
bądź w stosunku do których Gmina Miejska Kościan posiada ograniczone prawa rzeczowe lub
powierzone Gminie Miejskiej Kościan w drodze umowy cywilnoprawnej.
§ 5.
Do zadań Ośrodka należy :
1. Administrowanie powierzonymi obiektami i urządzeniami poprzez zapewnienie ich właściwej
eksploatacji (także przez osoby trzecie, wynajmujące obiekty i urządzenia na podstawie umowy
zawartej z Ośrodkiem ) konserwacji, modernizacji oraz w przypadku obiektów stanowiących
własność Gminy Miejskiej Kościan, stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju m.in. poprzez
konieczne inwestycje.
2. Świadczenie usług w oparciu o powierzone obiekty i urządzenia w szczególności świadczenie
usług w zakresie sportu, rekreacji, wypoczynku i turystyki.
3. Działalność profilaktyczno- wychowawcza w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży, wraz
ze środowiskami zagrożonych uzależnieniami.
4. Promocja działalności Ośrodka, w szczególności świadczonych przez Ośrodek usług, oraz
promowanie walorów turystycznych Kościana.
5. Organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym.
6. Współpraca z instytucjami jak: szkoły, przedszkola, instytucje kultury, kluby sportowe,
stowarzyszenia .
7. Współpraca z miastami partnerskimi w zakresie rekreacji, sportu i turystyki.
§ 6.
Ośrodek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, realizować dodatkowe, nie
wymienione wyżej, zadania.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA OŚRODKA
§ 7.
1. Działalnością Ośrodka , na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta
Kościana, kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Kościana.
3. Wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków Dyrektora ustala Burmistrz
Miasta Kościana.
4. Dyrektor odpowiada za działalność Ośrodka, właściwą jego organizację oraz efektywne
gospodarowanie powierzonym mieniem.
§ 8.
Zasady wynagradzania i inne świadczenia, wynikające ze stosunku pracy pracowników Ośrodka określa
Regulamin Wynagradzania, wydany przez Dyrektora Ośrodka, po uprzedniej akceptacji przez Burmistrza
Miasta Kościana.
§ 9.
Szczegółową organizację Ośrodka oraz główne zadania pracowników określa Regulamin Organizacyjny,
wydany przez Dyrektora Ośrodka, po uprzedniej akceptacji przez Burmistrza Miasta Kościana.
§10.
Dyrektor Ośrodka może wyznaczać okres przerwy w działalności w poszczególnych obiektach dla
przeprowadzeni w nich prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjno- remontowych po
uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Kościana.

ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK I FINANSE OŚRODKA
§ 11.

Mienie Ośrodka, które stanowią obiekty, urządzenia sportowe, urządzenia rekreacyjne i inne,
przekazane jednostce w trwały zarząd, użyczenie administrowanie lub inne formy władania, jest
własnością Gminy Miejskiej Kościan.

§ 12.
1. Gmina Miejska Kościan przekazuje w użyczenie nieruchomości oraz niezbędne składniki
majątkowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie przy ul. Nacławskiej 84, Stadionu
Miejskiego w Kościanie przy ul. Wojciecha Maya 26, Halę Sportową „Łazienki” przy ul. Szpitalnej
8 , Boisko Orlik na Osiedlu Konstytucji 3 Maja, Boisko Orlik przy ul. Wyzwolenia oraz miejskie
place zabaw: przy ul. Ryszarda Berwińskiego, przy ul. Stefana Żeromskiego i ul. Józefa
Chociszewskiego, przy ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Wierzbowej, przy ul. Ks. Piotra
Bączkowskiego i Alejach Stanisława Koszewskiego, na Osiedlu Piastowskim oraz na Osiedlu
Konstytucji 3 Maja, Skate Park przy Placu Wolności.
2. Gmina Miejska Kościan przekazuje do bezpłatnego używania część nieruchomości budynku wieży
ciśnień – ściany wspinaczkowej oraz pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności.
3. Gmina Miejska Kościan, może również powierzyć Ośrodkowi składniki majątku nie stanowiące
własności Miasta Kościana, którymi Miasto Kościan dysponuje na podstawie umów
cywilnoprawnych bądź w stosunku do których przysługują jej ograniczone prawa rzeczowe.
4. Wyposażenie pomieszczeń, które nie stanowią środków trwałych, wyposażenie pracowników w
odzież roboczą, ochronną, środki czystości i inne Ośrodek zakupuje ze środków obrotowych do
wysokości określonej w planie finansowym.
5. Sprzedaż i likwidacja środków trwałych wymaga zgody Burmistrza Miasta Kościana.
6. Likwidację użytkowanego wyposażenia, Ośrodek przeprowadza na

zasadach ogólnie

obowiązujących, a decyzję o spisaniu ze stanu wyposażenia podejmuje Dyrektor na wniosek
Komisji Likwidacyjnej powołanej w Ośrodku.

§ 13.
1. Ośrodek gospodaruje mieniem oraz prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych
środków na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, kierując się efektywnością
wykorzystania tego mienia.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany planem
finansowym jednostki budżetowej, przygotowany przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez
Radę Miejską Kościana.

3. Ośrodek

pokrywa swoje wydatki bezpośrednio ze środków otrzymanych z budżetu Gminy

Miejskiej Kościan.
4. Dochody uzyskane przez Ośrodek z prowadzonej działalności odprowadzane są w całości do
budżetu Gminy Miejskiej Kościan.
5. Ośrodek prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o
rachunkowości dotyczących jednostki budżetowej.
6. Dokumenty w zakresie praw i obowiązków finansowych i innych zobowiązań tego typu podpisuje
Dyrektor i Główny Księgowy, a w razie ich nieobecności osoby przez nich upoważnione na piśmie
7. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14.
Ośrodek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie
obowiązującymi przepisami.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
§ 16.
Likwidacja Ośrodka następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kościana.
§ 17.
Statut Ośrodka i jego zmiany uchwala Rada Miejska Kościana.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruszkiewicz

z

