Uchwała nr XXII/227/04
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 24 listopada 2004r.
w sprawie: uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach
Na podstawie art.40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia
18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r., Nr 81 poz. 889 z póź.zm.) i § 6
uchwały nr XI/114/03 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 października 2003r.w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice, uchwala się:

STATUT
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SŁUBICACH

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej „Ośrodkiem” powołany został
Zarządzeniem nr 10/77 Naczelnika Miasta i Gminy w Słubicach z dnia
31 grudnia 1977 roku jako jednostka działająca na zasadach zakładu
budŜetowego.
2. Ośrodek działa na podstawie Zarządzenia nr 3 Przewodniczącego GKKFiS
z dnia 4 lutego 1982 roku w sprawie organizacji i zakresu działania
ośrodków sportu i rekreacji, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
8 maja 1991r, w sprawie zakładów budŜetowych ( Dz. U. nr 42 poz.183)
oraz na podstawie niniejszego statutu, uchwalonego przez Radę Miejską w
Słubicach i regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora Ośrodka po jego
akceptacji przez Burmistrza.
§ 2.
Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Słubice, a jego siedzibą - miasto
Słubice.
§ 3.
Ośrodek podlega Burmistrzowi Słubic, który pełni równieŜ funkcję zwierzchnika
słuŜbowego w stosunku do Dyrektora Ośrodka.

§ 4.
1. Ośrodkiem zarządza jednoosobowo Dyrektor w zakresie pełnomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza Słubic.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Słubic

ROZDZIAŁ II

Cel i przedmiot działania
§ 5.
1. Ośrodek realizuje zadania i cele określone w statucie oraz zadania
wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Słubicach i decyzji Burmistrza
Słubic.
2. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań w zakresie :
- planowania i zagospodarowania sportowego, rekreacyjnego
i turystycznego terenów i miejsc specjalnie na ten cel wydzielonych
przez Burmistrza Słubic,
- eksploatacji, konserwacji i rozbudowy bazy sportowej, rekreacyjnej
i turystycznej na terenie swojego działania,
- pełnienia funkcji inwestorskich przy realizacji zadań inwestycyjnych
dotyczących obiektów sportowych, rekreacyjnych, turystycznych
i innych, które zleci Burmistrz Słubic
- udostępnienia bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej klubom ,
organizacjom sportowym, szkołom i innym jednostkom oraz osobom
fizycznym dla organizowania imprez kulturalnych, sportowych,
rekreacyjnych i szkoleniowych,
- organizacji własnych i zleconych imprez sportowych, rekreacyjnych,
turystycznych, kulturalnych i rehabilitacyjnych,
- prowadzenia wszelkiego rodzaju szkoleń dla potrzeb własnych oraz
zleconych przez inne organizacje i instytucje,
- programowania, koordynacji i prowadzenia wszelkich form kultury
fizycznej, sportu i rekreacji,
- ustalenia zasad wykorzystania obiektów będących w zarządzie
Ośrodka,
- prowadzenia działalności słuŜącej upowszechnianiu kultury fizycznej
i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwoju Ośrodka
w tym w szczególności:
a/ działalności handlowej, usługowej, gastronomicznej i hotelarskiej.
b/ usług transportowych, pralniczych, budowlanych, elektrycznych i
mechanicznych
c/ wypoŜyczalni sprzętu turystycznego i sportowego
d/ campingu i pól namiotowych.

-

-

prowadzenia innej działalności gospodarczej m.in. :
a/ eksploatowanie i zarządzanie targowiskami miejskimi ,
parkingami miejskimi i własnymi
b/ sprzątanie placów , ulic i chodników
c/ utrzymanie trawników i zieleń
d/ dzierŜawa
celem pozyskiwania środków na rozszerzenie działalności
Ośrodka w zakresie rozbudowy i upowszechniania kultury
fizycznej
wykonywania róŜnych zadań zleconych będących w gestii
administracji samorządowej i rządowej oraz administrowanie
i zarządzanie obiektami innymi niŜ sportowe, rekreacyjne,
turystyczne i rehabilitacyjne.

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 6.
1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne :
1. Dział Administracyjno – Gospodarczy
2. Dział Sportu i Rekreacji oraz Rehabilitacji
3. Dział Hotelarski
4. Dział Gastronomii
5. Dział Finansowo-Księgowy
6. Dział Transportu i Zaopatrzenia
7. Miejska Sala Sportowa
8. Targowisko Miejskie
oraz następujące samodzielne stanowiska pracy :
1. Zastępca Dyrektora
2. Główny Księgowy
3. Radca Prawny
4. Stanowisko ds. pracowniczych - kadry
5. Stanowisko ds. biurowych
6. Stanowisko ds. marketingu
7. Stanowisko ds. bhp i p.poŜ
2. Szczegółowe zasady organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka określa
Regulamin Organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka
po akceptacji Burmistrza Słubic.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa
§ 7.
Ośrodek jest zakładem budŜetowym i prowadzi działalność gospodarczą i
finansową w oparciu o przepisy wydane dla zakładów budŜetowych oraz inne
przepisy obowiązujące gminne jednostki organizacyjne.
§ 8.
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany
i zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka, obejmujący przychody i rozchody, stan
środków obrotowych i rozliczenia z budŜetem.
§ 9.
Przychodami Ośrodka są w szczególności:
- dotacje z budŜetu gminy
- dochody własne
- dochody własne z działalności gospodarczej
- darowizny osób prawnych i fizycznych
- środki pochodzące z trwałego zarządzania gruntami,
nieruchomościami oraz środkami trwałymi ruchomymi tworzącymi
majątek Ośrodka.
§ 10.
Dyrektor składa sprawozdanie z działalności Ośrodka w okresie półrocznym.
§ 11.
Majątek Ośrodka w wypadku jego rozwiązania podlega zwrotowi do gminy.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe
§ 12.
Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.
§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka.
§ 14.
Traci moc w całości uchwała nr XII/67/95 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24
lutego 1995r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Słubicach oraz jej późniejsza zmiana wprowadzona uchwałą nr
LXVI(363/98) Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie
zmiany regulaminu organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach.
§ 15.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

