
Projekt

z dnia  22 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kluczborku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kluczborku w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/494/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kluczborku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Krzysztof Lewandowski
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 30 listopada 2016 r.

STATUT

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku zwany w dalszej treści statutu “Ośrodkiem” działa na 
podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Kluczbork.

2. Adres siedziby Ośrodka: hala widowiskowo-sportowa ul. Mickiewicza 10, 46 - 200 Kluczbork.

§ 3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby.

Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania

§ 4. Ośrodek zarządza obiektami sportowymi i rekreacyjnymi stanowiącymi mienie

komunalne Gminy Kluczbork, w szczególności:

1) Halą widowiskowo-sportowa położona w Kluczborku przy ulicy Mickiewicza 10;

2) Ośrodkiem Turystyczno-Wypoczynkowym położonym w Bąkowie;

3) Krytą pływalnią położoną przy ul. Kołłątaja 6;

4) Kortami tenisowymi położonymi przy ul. Sportowej 7;

5) Wojewódzkim Kampusem Sportowo-Rekreacyjnym „STOBRAWA” w skład, którego

wchodzą następujące obiekty:

a) Internat Sportowy położony przy ul. Sportowej 7,

b) Pawilon Sportowy położony przy ul. Sportowej 1,

c) Stadion Miejski położony przy ul. Sportowej 7,

d) Hala Sportowa położony przy ul. Sportowej 7,

e) Pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią położone przy
ul. Sportowej 7,

f) Boisko wielofunkcyjne przy stadionie miejskim położone przy ul. Sportowej 7,

g) Stadion piłkarski położony przy ul. Sportowej 1.

6) Obiektem wielofunkcyjnym audiowizualnym przy ul. Pułaskiego 3.

§ 5. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
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1) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej i rekreacji;

2) popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu, rekreacji, turystyki oraz działań prozdrowotnych;

3) prognozowanie, planowanie i rozwój wszystkich form kultury fizycznej i sportu, rekreacji
i turystyki w mieście i gminie Kluczbork przy współpracy ze specjalistycznymi organizacjami 
społecznymi jak również współdziałanie w rozwoju dzieci i młodzieży;

4) organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych dla mieszkańców miasta i gminy Kluczbork;

5) rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 
realizację działań organizacyjnych, technicznych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do 
osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych, możliwie najwyższego poziomu ich 
funkcjonowania i integracji społecznej;

6) aktywizowanie seniorów poprzez działania z zakresu kultury, sportu, rekreacji i turystyki;

7) tworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej oraz  ustalanie zasad jej wykorzystania;

8) planowanie działalności inwestycyjnej w obszarze realizowanych zadań;

9) administrowanie i zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi;

10) udostępnianie obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz pozostałych obiektów dla potrzeb szkolenia
i doskonalenia na zlecenie zainteresowanych organizacji pozarządowych, klubów, osób fizycznych oraz 
innych podmiotów;

11) współpraca z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, placówkami
i instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, w tym placówkami artystycznymi oraz innymi 
instytucjami na rzecz organizowania wspólnych imprez i przedsięwzięć kulturalno-sportowych   i 
rekreacyjnych.

Rozdział 3.
Majątek i fundusze

§ 6. 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.

4. Ośrodek osiąga dochody w szczególności z:

1) opłat za wstęp na obiekty;

2) umów dzierżawy;

3) umów najmu;

4) działalności rekreacyjnej;

5) działalności usługowej, a w szczególności:

a) prowadzenia kampingu,

b) z prowadzenia pola namiotowego i caravaningowego,

c) z prowadzenia internatu sportowego.

§ 7. Ośrodek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4.
Struktura organizacyjna

§ 8. 1. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kluczborku kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
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3. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności Ośrodka, właściwą organizację oraz 
efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.

4. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Miasta Kluczborka na zasadach i w trybie przewidzianym
w obowiązujących przepisach.

§ 9. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez 
Dyrektora po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Burmistrza Miasta Kluczborka.

§ 10. Pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor i wykonuje wszelkie czynności wynikające ze stosunku 
pracy w stosunku do zatrudnionych przez siebie pracowników.

Rozdział 5.
Nadzór nad Ośrodkiem

§ 11. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują organy Gminy Kluczbork w zakresie
ich kompetencji.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Kluczborku w formie uchwały.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustanowienia.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z przejęciem przez OSiR obiektu wielofunkcyjnego audiowizulanego przy ul.Pułaskiego 3

i zwiększeniem zadań nałożonych na jednostkę,konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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