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UCHWAŁA NR XXXVIII/284/13
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt h i art.40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 tekst jednolity) uchwala się:
§ 1. Nadaje się statut Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką budżetową
utworzoną na mocy Uchwały Nr XI/79/99 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30.11.1999 r.
§ 3. Ośrodek działa na podstawie aktów prawnych:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 t.j.).
2) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.
1458 z późn. zm.).
3) Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych
pomiędzy organy gminy i organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r.
Nr 34, poz. 198 z późn. zm.).
4) Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.).
6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 t.j).
7) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 t.j).
8) Uchwały Nr XI/79/99 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie
likwidacji Zakładu Budżetowego pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim i utworzenia
jednostki budżetowej pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
§ 4. Ośrodek zarządza obiektami sportowymi Gminy Krosno Odrzańskie oraz realizuje jej zadanie własne
w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w sferze kultury fizycznej i rekreacji.
§ 5. Siedziba Ośrodka mieści się w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pułaskiego 3, a terenem jego działania jest
Gmina Krosno Odrzańskie.
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§ 6. Ośrodek używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu, adres oraz numer
telefonu.
§ 7. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Krosna Odrzańskiego lub Zastępca Burmistrza
zgodnie z podziałem kompetencji określonymi przez Burmistrza.
Rozdział 2.
Cele i zadania.
§ 8. Cele Ośrodka to upowszechnienie aktywnych form wypoczynku i zdrowego trybu życia, podniesienie
ogólnego poziomu kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej oraz stworzenie odpowiedniej do tego bazy
i jej udostępnianie użytkownikom.
§ 9. Ośrodek prowadzi działalność z zakresu kultury fizycznej, sportu masowego i rekreacji oraz turystyki
kwalifikowanej w oparciu o bazę włączonych do swoich struktur obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych
Gminy Krosno Odrzańskie.
§ 10. Podstawowe zadania Ośrodka to:
1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu szkolnego, sportu masowego, rekreacji sportowej
i turystyki kwalifikowanej:
1) programowanie i realizacja wszelkich działań dla upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy
Krosno Odrzańskie;
2) stwarzanie możliwości uprawiania wybranej dyscypliny sportowej przez młodzież szkolną przy ścisłej
współpracy ze szkołami, w ramach uczniowskich i międzyszkolnych klubów sportowych;
3) inicjowanie i organizowanie międzyszkolnego życia sportowego oraz współpraca z organizacjami
pozarządowymi;
4) świadczenie usług w zakresie rekreacji, turystyki i sportu masowego;
5) koordynacja działań różnych organizacji w sferze kultury fizycznej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
6) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie masowych imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie
Gminy Krosno Odrzańskie;
7) inicjowanie, organizowanie i realizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych.
2. W zakresie zarządzania obiektami sportowymi Gminy Krosno Odrzańskie:
1) administrowanie obiektami skupionymi w strukturach Ośrodka;
2) właściwa eksploatacja techniczna obiektów i urządzeń;
3) rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie działania Ośrodka.
3. Gospodarowanie powierzonym i nabytym mieniem.
4. Udostępnianie zaplecza sportowego i rekreacyjnego na bazie obiektów skupionych w strukturach
Ośrodka wszelkiego rodzaju organizacjom sportowym, instytucjom społecznym i zawodowym, placówkom
oświatowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej oraz użytkownikom nie zrzeszonym
i indywidualnym do rekreacji sportowej i aktywnych form wypoczynku.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji oraz usług ich towarzyszących,
w tym w szczególności gastronomicznych, hotelarskich, parkingowych, polegających na wypożyczaniu sprzętu
sportowego i organizowaniu imprez komercyjnych.
6. Prowadzenie działalności marketingowej i reklamowej dotyczącej pracy Ośrodka i służących
podnoszeniu poziomu kultury fizycznej.
§ 11. Ośrodek może prowadzić za zgodą Burmistrza Krosna Odrzańskiego inną działalność gospodarczą
dla pozyskania środków na realizację swoich zadań statutowych.
§ 12. Ośrodek może podejmować inne zadania wynikające z potrzeb społeczności lokalnej.
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Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 13. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Krosna Odrzańskiego.
3. Dyrektor jest odpowiedzialny za budżet i majątek Ośrodka.
4. Dyrektor gospodaruje powierzonym mu i nabytym mieniem.
5. Dyrektor opracowuje dla Ośrodka regulamin organizacyjny, strukturę organizacji i zatrudnienia,
wewnętrzne regulaminy pracy i użytkowania obiektów, cenniki korzystania z obiektów i umieszczanie reklam
oraz program działalności.
6. Dyrektor przygotowuje roczny plan finansowy Ośrodka i przedkłada go Burmistrzowi Krosna
Odrzańskiego.
7. Dyrektor zatrudnia, zwalnia oraz ustala wynagrodzenia pracowników Ośrodka.
8. Dyrektor składa Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego sprawozdanie z działalności Ośrodka za miniony
rok.
§ 14. Podstawą działalności Ośrodka jest roczny plan finansowy sporządzony na podstawie informacji
o kwotach dochodów i wydatków przyjętych w podjętej przez Radę Miejską uchwale budżetowej.
Rozdział 4.
Majątek i finanse
§ 15. Mienie Ośrodka jest mieniem Gminy Krosno Odrzańskie oddanym Ośrodkowi w trwały zarząd
zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.
§ 16. Źródłami finansowania działalności Ośrodka są środki z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie.
§ 17. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.
§ 18. Ośrodek prowadzi obsługę finansowo – księgową i posiada rachunki bankowe.
§ 19. Ośrodek samodzielnie gospodaruje powierzonym mu i nabytym mieniem oraz prowadzi gospodarkę
w ramach posiadanych środków kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
§ 20. Ośrodek prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio odrębnymi
przepisami.
Rozdział 5.
System kontroli.
§ 21. 1. W Ośrodku działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej zapewniający celowość,
gospodarność, rzetelność i legalność podejmowanych działań.
2. System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną na zasadach określonych w szczegółowym regulaminie
kontroli wewnętrznej, ustalonym przez dyrektora Ośrodka.
3. Ogólny nadzór nad działaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje dyrektor, który odpowiada za
zorganizowanie tego systemu i prawidłowe jego funkcjonowanie.
§ 22. Kontroli działalności Ośrodka dokonuje Burmistrz i Rada Miejska w zakresie swoich uprawnień.
§ 23. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 24. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
§ 25. Likwidacja Ośrodka może nastąpić w drodze uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z zachowaniem trybu określonego odpowiednimi przepisami.
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
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§ 27. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/254/06 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 lutego
2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Krośnie
Odrzańskim
Tomasz Miechowicz

