UCHWAŁA NR XIII/141/2019
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Starogardzie Gdańskim w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 w związku z art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 września 2019 r. stawia się w stan likwidacji samorządowy zakład budżetowy o nazwie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim w celu przekształcenia go w jednostkę budżetową
o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
2. Proces likwidacji samorządowego zakładu budżetowego zakończy się z dniem 31 grudnia 2019 r.
§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Starogard Gdański do:
1) wyznaczenia likwidatora samorządowego zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1. ust.1.
2) określenia innych warunków likwidacji.
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2020 r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Starogardzie Gdańskim.
§ 4. 1. Mienie pozostające w trwałym zarządzie i użytkowaniu likwidowanego samorządowego zakładu
budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 2, zostanie przekazane w trwały zarząd i użytkowanie jednostki budżetowej,
o której mowa w § 3.
2. Z mienia likwidowanego samorządowego zakładu wydziela się część stanowiącą targowisko miejskie,
położone na nieruchomości przy alei Niepodległości, w skład której wchodzą:
1) nieruchomość gruntowa - dziłki nr: 433/18, 433/28, 433/31, 433/33, 399/3, 394/4;
2) budynek wielofunkcyjny;
3) utwardzenia z kostki betonowej;
4) utwardzenia z asfaltobetonu;
5) utwardzenia z elementów betonowych;
§ 5. Środki pieniężne znajdujące się w dniu 31 grudnia 2019 r. w kasie i na rachunku bankowym
likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego podlegają przekazaniu na rachunek bankowy Gminy
Miejskiej Starogard Gdański.
§ 6. Bilans zamknięcia samorządowego zakładu budżetowego jest bilansem otwarcia jednostki budżetowej,
o której mowa w § 3.
§ 7. Zakres działania oraz zasady funkcjonowania jednostki budżetowej określi statut nadany odrębną
uchwałą.
§ 8. Jednostka budżetowa, o której mowa w § 3, prowadzi gospodarkę finansową według zasad
określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Anna Benert

Uzasadnienie
Celem przyjęcia powyższej uchwały jest przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim w jednostkę budżetową o tej samej nazwie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia, likwidacji
i reorganizacji zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji
samorządowego zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. Przekształcenie
samorządowego zakładu budżetowego w inną formę organizacyjną wymaga uprzednio jej likwidacji.
Likwidując samorządowy zakład budżetowy organ określa przeznaczenie mienia znajdującego się
w użytkowaniu tego zakładu. Należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego przejmuje
nowo utworzona jednostka.
Powyższa uchwała przewiduje przekształcenie poprzez likwidację zakładu budżetowego o nazwie
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim w jednostkę budżetową o tej samej nazwie.
Funkcjonujący do tej pory zakład budżetowy odpłatnie wykonywał powierzone zadania statutowe a koszty
działalności pokrywał z przychodów własnych oraz pozyskiwanej z budżetu gminy dotacji przedmiotowej.
Podkreślenia wymaga fakt, że koszty zakładu budżetowego to wszelkie wydatki ponoszone w toku
działalności bieżącej i inwestycyjnej, a uzyskiwane przychody nie pokrywają ponoszonych wydatków.
Gmina Miejska Starogard Gdański przekazywała co roku dotację przedmiotową Ośrodkowi, która stanowiła
ok. 50% kosztów działalności OSIR.
Po przeprowadzonej analizie, biorąc pod uwagę względy organizacyjne i ekonomiczne, a przede wszystkim
trudności w uzyskiwaniu przychodów własnych potrzebnych do sfinansowania działalności OSiR, podjęto
decyzję o przekształceniu zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.
Podstawową różnicą pomiędzy zakładem budżetowym, a jednostką budżetową jest fakt, że zakład
budżetowy wykonuje wyodrębnione zadania odpłatnie i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów
własnych, podczas gdy jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy,
a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu gminy. Przekształcenie zakładu
w jednostkę budżetową skutkuje dla organu gminy tym, że włącza dochody i wydatki jednostki budżetowej
bezpośrednio do budżetu gminy.
W sytuacji przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową musi nastąpić likwidacja
zakładu oraz określenie przenaczenia mienia likwidowanego zakładu. Nowo powstałej jednostce zaś należy
wówczas przekazać mienie w trwały zarząd oraz nadać jej statut, który zostanie nadany odrębną uchwałą.
Wszystkie zobowiązania i nalezności zakładu budżetowego przejmie nowa jednostka. Ponadto, zgodnie
z art 23¹ kodeksu pracy pracownicy likwidowanego zakładu stają się pracownikami jednostki.
Podjęcie niniejszej uchwały wynika rownież z rosnącego zapotrzebowania społeczności Gminy Miejskiej
Starogard Gdański na ofertę sportowo-rekreacyjną.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańkim działając jako jednostka budżetowa gminy, będzie
realizowała zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. OSIR będzie
prowadził swoją działalność w zakresie:
- organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Starogardu Gdańskiego,
- utrzymania obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych,
- współpracy z klubami sportowymi i stowarzyszeniami działającymi w sferze kultury fizycznej,
- propagowania zdrowego stylu życia,
- wykonywania usług polegających na wynajmowaniu pomieszczeń i obiektów OSiR.
Do końca 2019 roku OSiR będzie administratorem targowiska miejskiego, które z dniem 1 stycznia 2020
roku zostanie przekazane do nowego zarządcy.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedkładanej uchwały jest w pełni uzasadnione.

