UCHWAŁA Nr XXVII/210/08
Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, póz. 1591, z późn. zm„) Rada Miejska w Orzyszu uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Orzyszu w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Załącznik do uchwały
nr XXVII/210/08
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 grudnia 2008r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU ł REKREACJI W ORZYSZU
Rozdział l - Postanowienia ogólne
§1.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu zwany dalej „MOSiR" działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142,
póz. 1591 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249, póz. 2104 z
późniejszymi zmianami),
3. Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r, Dz. U. nr 76 póz. 694 z
późniejszymi zmianami),
4. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. Nr81 póz. 889 z
późniejszymi zmianami)
5. Uchwały Nr XXV/187/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 października 2008 roku w sprawie
Utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej w formie jednostki budżetowej pod nazwą: Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu.
§2.
1. MOSiR jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Orzysz, nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Obszarem działania MOSiR jest Gmina Orzysz, a siedzibą jest miasto Orzysz.
§3.
1. MOSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem telefonu,
NIP oraz REGON.
Rozdział II - Cel i zadania
§4.
Podstawowym celem działania MOSiR jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej, rekreacji
i turystyki oraz rozwijanie i zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy Orzysz.
§5.
Do podstawowych zadań MOSiR należy:
1. administrowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami i terenami rekreacyjno - sportowymi,
określonymi przez Burmistrza Orzysza,
2. inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej,
3. organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowo - rekreacyjnych.
4. kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, sporcie, turystyce
i rekreacji,
5. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo – rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
6. współpraca z placówkami oświatowymi, klubami sportowymi oraz organizacjami pożytku publicznego
w zakresie szkolenia, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury
fizycznej, rekreacji i turystyki.
7. sportowa promocja Gminy Orzysz,
8. prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu, rekreacji i turystyki,
9. organizowanie międzyszkolnych zawodów sportowych,
10. w oparciu o zarządzane obiekty, organizowanie zgrupowań, konferencji, kolonii i obozów sportowych,

11. prowadzenie działalności w zakresie udostępniania obiektów i urządzeń MOSiR na potrzeby placówek
oświatowych, stowarzyszeń i klubów sportowych, zakładów pracy, zorganizowanym grupom i osobom
fizycznym na zasadach określonych Zarządzeniami Burmistrza Orzysza.,
12. prowadzenie sekcji sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
13. prowadzenie innych zadań o charakterze sportowo – rekreacyjnym, określonych w kalendarzu imprez
lub zleconych przez Burmistrza Orzysza.
Rozdział III - Organizacja MOSiR

1.
2.
3.
4.
5.

§6.
MOSiR-em kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Orzysza
Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu na 3-letnią kadencję.
Dyrektor reprezentuje MOSiR na zewnątrz,
Dyrektor działając zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszym statutem podejmuje decyzje
samodzielnie w ramach udzielonego pełnomocnictwa,
Dyrektor ponosi jednoosobową odpowiedzialność i odpowiada przed Burmistrzem Orzysza za
właściwą realizację zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych środków finansowo rzeczowych.

§7.
1. Strukturę i zasady działania MOSiR określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora
i zatwierdzony przez Burmistrza Orzysza.
2. Dyrektor MOSiR w rozumieniu kodeksu pracy jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych w nim osób.
§8.
1. Zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin Wynagradzania ustalony przez Dyrektora w Oparciu
o obowiązujące przepisy i zatwierdzony przez Burmistrza Orzysza.
2. Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Orzysza,
3. Wynagrodzenie pracowników MOSiR ustala Dyrektor.
4. Środki na wynagrodzenia pracowników powinny być zgodne z rocznym planem finansowym i regulaminem
wynagrodzeń.
§9.
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu MOSiR upoważniony jest samodzielnie Dyrektor na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Orzysza,
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictw potrzebna jest zgoda Burmistrza Orzysza,
3. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Rozdział IV - Mienie MOSiR-u
§ 10.
1. Mienie zarządzane przez MOSiR jest mieniem komunalnym stanowiącym własność Gminy Orzysz.
2. Przyjęcie przez MOSiR poszczególnych składników mienia komunalnego następuje w drodze stosownych
uchwał i innych dokumentów.
3. MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową
eksploatację i ochronę.
Rozdział V - Gospodarka finansowa
§ 11.
1. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek
budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej.

Rozdział VI - System kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.
§ 12.
1. Kontrolę wewnętrzną w MOSiR sprawują:
1). Dyrektor w zakresie ogólnej działalności i realizacji zadań,
2). Główny księgowy w zakresie spraw finansowych,
2. Dla celów bieżącego zarządzania i zabezpieczenia prawidłowości funkcjonowania Dyrektor ustala Regulamin
kontroli wewnętrznej.
§13.
Kontrolę zewnętrzną nad działalnością MOSiR-u sprawują:
1. Burmistrz Orzysza,
2. Rada Miejska w Orzyszu,
3. Ustawowe organy kontroli.
§14.
Dyrektor MOSiR zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej w Orzyszu roczne sprawozdanie z realizacji zadań
i gospodarki finansowej.
Rozdział VII - Postanowienia końcowe
§15.
MOSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami
w tym zakresie.
§16.
Statut MOSiR uchwala Rada Miejska w Orzyszu, a zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla
jego uchwalenia
§17.
Likwidacja MOSiR-u może nastąpić n a podstawie uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu.
§18.
Likwidując MOSiR Rada Miejska w Orzyszu określi przeznaczenie mienia znajdującego się
w użytkowaniu tej jednostki.

