
UCHWAŁA Nr LI/387/06  

Rady Miejskiej w Nowym Mie ście Lubawskim 

z dnia 6 pa ździernika 2006r. 

 

w sprawie nadania statutu Miejskiemu O środkowi Sportu i Rekreacji w Nowym Mie ście Lubawskim. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271,Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 
172,poz.1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 21 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (t.j.  Dz. U. z 
2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) Rada 
Miejska w uchwala:  

 
§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Warmińsko – Mazurskim Dzienniku Urzędowym.  
 
                                                                                                                                                               ZAŁĄCZNIK 

 
STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

W NOWYM  MIEŚCIE LUBAWSKIM 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1. 1. Jednostka nosi nazwę: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim. 

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką    

organizacyjną Gminy Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie 

jednostki budŜetowej. 

  

§ 2. Ośrodek działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 

2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( t. j. Dz. U. z  2001 r. Nr  81, poz. 889 ze zm.),  

3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), 

4) uchwały Rady Miejskiej Nr LI/386/06 z dnia 6 października 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim, 

5) postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Jagiellońskiej 20, a terenem działania jest 

obszar miasta Nowego Miasta Lubawskiego. 

2. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Nowego Miasta Lubawskiego.    

 

§ 4. Ośrodek uŜywa pieczęci podłuŜnej. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania O środka.  

 

§ 5. Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej oraz zaspakajania w tym zakresie  

potrzeb mieszkańców. 

 



§ 6. Do zakresu działań merytorycznych Ośrodka naleŜy w szczególności:  

1) upowszechnianie i rozwijanie sportu i rekreacji w mieście, 

2) organizacja i koordynowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci , młodzieŜy i dorosłych, w tym osób 

niepełnosprawnych, 

3) prowadzenie zajęć w zespołach sportowo-rekreacyjnych,  

4) zaspakajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, 

5) inspirowanie i otaczanie opieką inicjatyw w zakresie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieŜy i dorosłych,  

6) aktywne uczestnictwo w rozwoju sportu szkolnego,  

7) koordynacja zamierzeń i działań wszystkich organizacji sportowych w mieście, uwzględniając ich niezaleŜność,  

8) współpraca z krajowymi związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami i 

organizacjami sportowymi i kulturalnymi,  

9) udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej w celu zaspakajania potrzeb w zakresie sportu i róŜnych form rekreacji,  

10) utrzymanie oraz rozbudowa własnej bazy sportowo-rekreacyjnej,  

11) administrowanie i gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi uregulowaniami. 

 

Rozdział III 

Organizacja i zarz ądzanie Ośrodkiem. 

 

§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta, określając jego pełnomocnictwa oraz 

zasady wynagradzania.  

2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, reprezentuje go na zewnątrz oraz 

dokonuje w jego imieniu czynności prawnych w granicach pełnomocnictw określonych zgodnie z pkt 1.  

3. Wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków dyrektora Ośrodka ustala Burmistrz Miasta.  

4. Zwierzchnikiem słuŜbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta. 

5. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za całokształt działalności Ośrodka, właściwą jego organizację oraz 

efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.  

 

§ 8. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników na podstawie Regulaminu 

Organizacyjnego. 

  

§ 9. Dyrektor oraz pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i 

pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.  

 

§ 10. Szczegółową organizację Ośrodka oraz zakres działania określa Regulamin Organizacyjny. 

  

§ 11. Zasady wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy pracowników określa Regulamin 

Wynagradzania.  

Rozdział IV  

Mienie. 

 

§ 12. Burmistrz Miasta przekazuje Ośrodkowi mienie do administrowania i prowadzenia działalności określonej w 

statucie.  

 

§ 13. Ośrodek gospodaruje przekazanym mieniem i zapewnia jego ochronę.  

 

§ 14. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Miejskiej i moŜe być wykorzystany jedynie do celów związanych z 

wykonywaniem zadań statutowych. 



 

Rozdział V  

Gospodarka finansowa. 

 

§ 15. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach jednostek budŜetowych.  

                    2. Ośrodek finansowany jest z budŜetu Gminy Miejskiej.  

         3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan zatwierdzony przez Burmistrza Miasta.  

 

§ 16. Ośrodek moŜe prowadzić działalność gospodarczą nie wykraczającą, poza zadania uŜyteczności publicznej.  

 

§ 17. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

Rozdział VI  

Postanowienia ko ńcowe. 

 

§ 18. Niniejszy statut uzupełniony o: 

1) Regulamin organizacyjny,  

2) Regulamin Pracy, 

3) Regulamin Wynagradzania, 

4) Instrukcje i inne zarządzenia wewnętrzne stanowią zbiór aktów  niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań 

statutowych .  

 

§ 19. Statut wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Grzegorz Chętnicki 


