
STATUT 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie 

I. Postanowienia ogólne  

                                                                                    §  1 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową jednostka 

organizacyjną, której organem założycielskim jest Miasto i Gmina Drobin ,a jego prowadzenie 

jest zadaniem własnym gminy. 

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej. 

                                                                         

                                                                       § 2 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji działa w szczególności na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 

późniejszymi zm.) 

2. Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z 

późniejszymi zm.) 

3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 1998 r.  Nr 155, poz. 

1014 z późniejszymi zm.) 

4. Innych przepisów szczególnych i niniejszego statutu. 

                                                                         

§3 

 

1. Siedziba ośrodka mieści się w Drobinie, ul. Szkolna 3. 

2. Terenem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Drobin. 

3. Ośrodek używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem, numerem 

telefonu, regonem, i NIP-em. 

 

 

II. Cele i zakres działania 

 

§4 

 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji służy upowszechnianiu , rozwijaniu i zaspokajaniu 

potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej i turystyki. 

2. Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności : 

1/  Realizacja zadań samorządu gminnego w zakresie kultury fizycznej w tym: tworzenie, 

utrzymywanie i zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi oraz terenami 

rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne zgodnie z obowiązującym prawem; 

2/  Inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, rehabilitacji ruchowej 

i turystyki; 



3/  Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom 

niepełnosprawnym; 

4/  Propagowanie zdrowego stylu życia przez tworzenie warunków do upowszechniania 

sportu masowego zapewniającego mieszkańcom rekreację i wypoczynek; 

5/  Planowanie i opracowywanie planu pracy Ośrodka wraz z gminnym kalendarzem 

imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych przedstawianym co roku na piśmie do 

zatwierdzenia Burmistrzowi; 

6/  Planowanie, organizacja przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych posiadanej bazy; 

7/  Organizacja i koordynacja zajęć  sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez 

sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy, w tym współzawodnictwa międzyszkolnego;§ 

8/  Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze związkami sportowymi, szkołami, 

klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi jednostkami 

działającymi na terenie gminy Drobin; 

9/  Zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektów Ośrodka; 

10/  Prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej oraz informacyjnej 

popularyzującej sport i turystykę. 

3. Wybrane zadania określone w corocznym planie pracy Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji mogą być realizowane za odpłatnością ustalona w drodze zarządzenia 

Burmistrza Miasta i Gniny Drobin. 

 

III. Zarządzanie  

 

§5 

1. Pracą Ośrodka kieruje dyrektor, który  jest odpowiedzialny za jego prawidłowe 

funkcjonowanie. 

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia na czas określony Burmistrz Miasta i Gminy Drobin. 

Odwołanie następuje w tym samym trybie. 

1/  Wyłonienie dyrektora następuje w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pracownikach 

samorządowych. 

2/  Odwołanie dyrektora przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku rażących 

zaniedbań w pracy przejawiających się w niewłaściwym funkcjonowaniu Ośrodka, przekroczeniu 

dyscypliny budżetowej lub naruszeniu zatwierdzonego przez Burmistrza  planu działania Ośrodka 

bądź na własną prośbę lub z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie 

obowiązków. 

3. Burmistrz jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

określa wysokość jego wynagrodzenia  oraz ustala zakres obowiązków i uprawnień.  



4. Dyrektor dokonuje w imieniu Ośrodka czynności prawnych jednoosobowych, na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin. Do czynności, które 

przekraczają zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta i 

Gminy Drobin. 

5. Dyrektor  Ośrodka nie może udzielać dalszych pełnomocnictw innym osobom. 

 

§6 

 

1. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności: 

1/  kierowanie działalnością Ośrodka, reprezentowanie go na zewnątrz i propagowanie jego 

działalności w środowisku; 

2/  koordynacja życia sportowego, rekreacyjnego i turystycznego w gminie Drobin; 

3/  ustalanie rocznego planu finansowego, planu działalności Ośrodka i kalendarza imprez oraz 

ich realizacja; 

4/  sporządzanie sprawozdań; 

5/  zarządzanie majątkiem Ośrodka; 

6/  zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka; 

7/  występowanie o środki  finansowe i pozyskiwanie ich z różnych źródeł z przeznaczeniem na 

prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka. 

 

2. W czasie nieobecności dyrektora Ośrodka zastępuje go – w zakresie spraw związanych z 

funkcjonowaniem Ośrodka – wyznaczony przez dyrektora każdorazowo merytoryczny 

pracownik Ośrodka. 

 

IV. Organizacja Ośrodka 

§7 

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  jest zakładem pracy i tworzy warunki sprzyjające 

kształtowaniu odpowiednich stosunków pracy i zasad współżycia społecznego. 

§8 

1. Dyrektor i pracownicy Ośrodka są pracownikami samorządowymi i powinni posiadać 

odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje. 

2. Wynagrodzenia pracowników Ośrodka ustalane są zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych samorządu terytorialnego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i na 

podstawie wewnętrznych regulaminów. 

3. Dyrektor wydaje i zatwierdza obowiązujące w Ośrodku dokumenty wewnętrzne. 

4. Dyrektor Ośrodka opracowuje regulamin korzystania z obiektów i ich udostępniania i 

przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin. 

§9 

1. Organizację wewnętrzna Ośrodka ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, który 

przedkłada do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin. 

2. Na podstawie zatwierdzonego planu pracy Ośrodka Dyrektor ustala tygodniowy rozkład 

określający organizację zajęć stałych oraz ustala czas pracy na poszczególnych stanowiskach 

pracy. Okres rozliczeniowy czasu pracy pracowników regulują przepisy art. 135 Kodeksu Pracy. 

 



§10 

Wszelkie spory w Ośrodku rozstrzyga dyrektor. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną sporu 

rozstrzyga to Burmistrz Miasta i Gminy Drobin na wniosek zainteresowanego. Rozstrzygnięcia 

dyrektora, Burmistrza są ostateczne. 

 

V. Gospodarka finansowa 

§11 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą 

o rachunkowości oraz innymi przepisami obowiązującymi gminne jednostki organizacyjne. 

2. Źródłem środków finansowych są dotacje z budżetu Miasta i Gminy Drobin. 

3. Źródłem środków finansowych mogą być również dotacje z budżetu państwa na zadania 

objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury fizycznej. 

4. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzielona częścią mienia komunalnego oraz prowadzi 

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności 

ich wykorzystania. 

5. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan działania i plan finansowy z 

określeniem wysokości dotacji przyznanej przez organizatora w uchwale budżetowej Miasta i 

Gminy Drobin. 

6. Ośrodek ma wydzielony rachunek może prowadzić dochody własne pozyskiwane z 

działalności statutowej i gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej m.in. z:  

1/  prowadzenia odpłatnych szkoleń, kursów itp.; 

2/  usług reklamowych i innych z zakresu sportu i rekreacji; 

3/  z tytułu wpisowego, opłat za organizację konkursów, zawodów, turniejów, spartakiad, rajdów, 

wycieczek itp.; 

4/  wynajmu obiektów sportowych; 

5/  darowizn, spadków, zapisów; 

6/  odsetek z lokat bankowych; 

7/  inne dozwolone prawem. 

 

VI. Kontrola i nadzór 

§12 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin sprawuje nad Ośrodkiem nadzór administracyjno-

finansowy, któremu podlega m.in.: 

1/  prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarka mieniem; 

2/  właściwa realizacja zadań statutowych, w tym przyjętych w rocznym planie pracy Ośrodka; 

3/  przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym dotyczących organizacji pracy i spraw 

pracowniczych; 

2. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ma prawo 

wydelegować pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 maja prawo: 

        1/  wstępu do Ośrodka w godzinach jego działania; 

        2/  wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru. 

4. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który podpisuje przeprowadzający i 

dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich 

nieuwzględnienia odmówić podpisania protokołu.   



5. Protokół wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Burmistrz Miasta i Gminy Drobin 

wydając stosowne zalecenia. 

 

VII. Zmiana Statutu 

§13 

1. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy dyrektor lub Burmistrz Miasta i 

Gminy Drobin. 

2. Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedkłada za pośrednictwem 

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drobinie. 

3. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie jego uchwalenia i posiadają 

formę nowelizacji. 

 

VIII.  Podsumowanie końcowe 

§14   

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie, 

powszechnie obowiązujące przepisy.  

 

§15 

Organizator może dokonać podziału lub likwidacji Ośrodka. 

Likwidacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji następuje na podstawie uchwały Rady 

Miejskiej. 

 

§16 

Akty wykonawcze do niniejszego Statutu, o których mowa w poszczególnych paragrafach 

Statutu, będą wydane w ciągu 6 miesięcy od daty jego uchwalenia. 

 

 

 

                                                                                                                                      Przewodniczący 

                                                                                                                         Rady Miejskiej w Drobinie 

 

                                                                                                                                Maciej Klekowicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 210/XLI/09 

Rady Miejskiej w Drobinie 

Z dnia  3 grudnia 2009 r. 

 

 

w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie. 

 

 

  Na podstawie 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 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust 1 z dnia 18 

stycznia 1996 r.  o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 81 , poz. 889 z późn. zm.) oraz art. 

20 ust. 2 art. 21 ust.1 pkt. 2 i ust. 2  z dnia 20 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  ( Dz. 

U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się, co następuje: 

 

&1.  W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr  74/XVII/07 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 

listopada 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Drobinie w punkcie 1 w &3 wprowadzić zmiany poprzez dopisanie 

ustępu 4 w brzmieniu „ Ośrodek posługuje się logo, które jest załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

Uchwały”.  

&2.  Logo przedstawia czerwonego piłkarza na białym tle, kopiącego piłkę. Na dole 

umieszczono skrót nazwy : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  (MOSiR) oraz nazwę 

miejscowości i rok powstania  jednostki. 

&3.   Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Drobinie. 

&4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Drobinie 

 

Maciej Klekowicki 



             Załącznik Nr 1 

              Do Uchwały Nr 210/XLI/09 

              Rady Miejskiej w Drobinie  

                   z dnia 03 grudnia 2009r.  

 


