
UCHWAŁA NR I/7/2016
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH

z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku i nadania tej jednostce nowego 
statutu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm ), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych ( tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany nazwy jednostki budżetowej Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku Jednostka 
Budżetowa na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Jednostka Budżetowa.

§ 2. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Jednostce Budżetowej w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr I/13/2000 Rady Miejskiej
w Starachowicach z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Centrum Rekreacji
i Wypoczynku w Starachowicach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Włodzimierz Orkisz
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Załącznik do Uchwały Nr I/7/2016

Rady Miejskiej w Starachowicach

z dnia 29 stycznia 2016 r.

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W STARACHOWICACH  JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach Jednostka Budżetowa , zwany dalej MOSIR 
działa jako jednostka organizacyjna Gminy Starachowice w formie jednostki budżetowej nieposiadającej 
osobowości prawnej na podstawie:

1) Ustawy z dnia 08 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),

2) Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tj. Dz.U. z 2007r.  nr 226 poz. 1675 z późn. zm.),

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

4) Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 417),

5) Niniejszego statutu.

§ 2. 1. Siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieści się w Starachowicach przy ulicy Szkolnej14. 
Terenem jego działania jest Gmina Starachowice.

2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji używa pieczątki podłużnej w brzmieniu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starachowicach
ul. Szkolna 14 tel/ fax 41  274 17 07

Regon 290341609    NIP 664-18-71-832

Rozdział 2.
Baza sportowo – rekreacyjna i usługowa

§ 3. Bazę sportowo - rekreacyjną stanowią obiekty położone w Starachowicach:

1) Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych „Stadion” przy ul. Szkolnej 14,

2) Kryta Pływalnia przy ul. Szkolnej 14b,

3) Miejska Hala Sportowa przy ul. Jana Pawła II 22 wraz z boiskiem przy ul. Pustowójtówny,

4) Korty tenisowe przy ul. Krzosa,

5) Strzelnica sportowa przy ul. Strzelniczej,

6) Kąpieliska sezonowe „Piachy” przy ul. Składowej i „Lubianka” przy ul. Południowej,

7) Boisko treningowe na osiedlu Michałów,

8) Place zabaw oraz siłownie plenerowe i obiekty rekreacyjne na terenach gminnych.

Rozdział 3.
Cele i zadania

§ 4. 1. Celem działalności MOSIR jest realizacja obowiązkowych zadań Gminy Starachowice w zakresie 
kultury fizycznej i administrowania obiektami Gminy, w szczególności w zakresie:

1) tworzenia warunków do uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i wypoczynku,
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2) popularyzacji walorów rekreacji ruchowej,

3) organizowania i koordynowania  zajęć, zawodów i imprez sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych,

4) tworzenia, utrzymywania i udostępniania bazy sportowo – rekreacyjnej,

5) administrowania, utrzymania i zarządzania obiektami użyteczności publicznej.

2. MOSIR prowadzi działalność zgodnie z kierunkami rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki 
wyznaczonymi przez Radę Miejską w Starachowicach.

3. Do podstawowych zadań MOSIR należy:

1) realizacja zadań z zakresu sportu i stała współpraca z starachowickim środowiskiem sportowym,

2) organizacja bazy i personelu do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej na rzecz mieszkańców 
Starachowic w ramach przydzielonych środków z budżetu miasta,

3) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej stosownie do zapotrzebowania społecznego instytucjom 
oświatowym, klubom i związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, innym instytucjom
i organizacjom społecznym i zawodowym jak również osobom indywidualnym,

4) prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej z zakresu działalności MOSIR,

5) właściwe eksploatowanie, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na
terenie swego działania,

6) podejmowanie działań służących upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,

7) zarządzania nieruchomościami gminnymi w zakresie powierzonym.

§ 5. 1. MOSIR może prowadzić działalność odpłatną w zakresie gospodarowania mieniem powierzonym, 
obejmującą między innymi:

1) administrowanie parkingami stanowiących własność Gminy,

2) usługi w zakresie turystyki,

3) wynajem i dzierżawę obiektów, pomieszczeń i powierzchni,

4) wypożyczanie sprzętu sportowo – rekreacyjnego.

2. Prowadzona działalność nie może swoim charakterem wykraczać poza zadania użyteczności publicznej . 
Środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową MOSIR.

§ 6. 1. MOSIR może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego, we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy.

Rozdział 4.
Organizacja jednostki

§ 7. 1. Na czele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, zarządza 
majątkiem, reprezentuje jednostkę  na zewnątrz  i  ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Starachowice.

3. Dyrektor ma prawo zaciągać zobowiązania finansowe w ramach uchwalonego budżetu i w granicach 
udzielonego mu pełnomocnictwa.

4. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w jednostce pracowników.

§ 8. 1. Organizację wewnętrzną Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, szczegółowy zakres działania 
poszczególnych stanowisk pracy, oraz wewnętrzny system kontroli określa Regulamin Organizacyjny sporządzony 
przez  Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Starachowice, jak również wydawane przez Dyrektora 
MOSIR zarządzenia i decyzje.
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Rozdział 5.
Majątek i finanse

§ 9. 1. MOSIR zarządza powierzonym mu majątkiem stanowiącym mienie komunalne Gminy Starachowice  
przekazanym mu w trwały zarząd bądź do używania na podstawie innych tytułów prawnych zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 10. 1. MOSIR prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Podstawą gospodarki finansowej MOSIR jest przedstawiony przez Dyrektora i zatwierdzony przez 
Prezydenta Miasta roczny plan finansowy, obejmujący plan dochodów i wydatków na utrzymanie bazy, kadry 
pracowniczej i działalności merytorycznej.

§ 11. 1. Kontrolę finansową i nadzór nad działalnością MOSIR sprawuje Prezydent Miasta Starachowice.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego.
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Uzasadnienie

Zmiana nazwy jednostki budżetowej z Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku na Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji ma na celu również podkreślenie zmiany w funkcjonowaniu jednostki, jaką niewątpliwie
będzie nowa dominująca rola MOSIR-u w realizacji zadań z zakresu sportu i stałej współpracy z
starachowickim środowiskiem sportowym.

Do podstawowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie należało prowadzenie
działalności w zakresie sportu i rekreacji, tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej
oraz organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Starachowicach na zasadach określonych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami od dnia 1
marca 2016 roku zarządzał będzie również Krytą Pływalnią, która zostanie wyłączona
ze struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Nadanie jednostce nowego statutu uzasadnione jest faktem, iż uchwalony w 2000 r.
dotychczasowy statut nigdy nie był zmieniany. Zawiera on zapisy nieodpowiadające obecnemu stanowi
prawnemu i rzeczywistemu, wobec czego konieczne jest dostosowanie jego treści do obowiązujących
przepisów.

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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