UCHWAŁA NR XVI/182/2019
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie
gminnym
(Dz. U.
z 2019 r.
poz. 506
z późn.
zm.1)),
art. 11 ust. 2,
art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się statut Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, stanowiący załącznik do
uchwały.
2. Postanowienia statutu, o którym mowa w ust. 1 obowiązują od 1 stycznia 2020 r.
§ 2. Traci moc:
1) uchwała LVIII/513/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 1 lipca 2010 r. Akt o Utworzeniu Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Strogardzie Gdańskim;
2) uchwała XXXVII/364/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian
w Akcie o utworzeniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański
Anna Benert

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 i 1815.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i 1696.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) do właściwości rady gminy należą działania pozwalające
tworzyć, likwidować i reorganizować gminne jednostki organizacyjne.
W celu stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju sportu, rekreacji i kultury fizycznej w Gminie
Miejskiej Starogard Gdański uchwałą 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 - utworzono jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim.
Konsekwencją powyższych zmian jest, zgodnie z art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm), nadanie statutu nowo
utworzonej jednostce.
Mając powyższe na uwadze podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.

Załącznik do uchwały Nr XVI/182/2019
Rady Miasta Starogard Gdański
z dnia 27 listopada 2019 r.
§ 1.

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji

§ 1. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim zwany w dalszej części Statutu "Ośrodkiem",
jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Starogard Gdański, utworzoną na mocy Uchwały 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.
2. Siedzibą Ośrodka jest Gmina Miejska Starogard Gdański, zwana dalej "Gminą".
3. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Gminy.
4. Adres siedziby Ośrodka: ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański.
§ 2. 1. Ośrodek prowadzi działalność polegającą na tworzeniu i upowszechnianiu kultury fizycznej,
rekreacji i turystyki.
2. Podstawowym celem Ośrodka jest zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Starogard
Gdański w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki poprzez:
1) administrowanie powierzonymi obiektami,
2) prowadzenie działalności na obiektach powierzonych, w tym: wydzierżawianie, wynajmowanie oraz
oddawanie w użytkowanie obiektów,
3) organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych oraz widowiskowych w tym również o charakterze
masowym,
4) inicjowanie i realizowanie rozbudowy oraz modernizacji powierzonej bazy rekreacyjnej i sportowej oraz jej
przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
5) udostępnianie obiektów w celu organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych,
6) promowanie kultury fizycznej,
7) organizowanie szkoleń,
8) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności,
9) współdziałanie z innymi organizacjami w zakresie działalności Ośrodka.
§ 3. 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa w zakresie udzielonego
pełnomocnictwa.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Starogard Gdański.
3. Warunki pracy i wynagradzania Dyrektora ustala Prezydent Miasta Starogard Gdański.
§ 4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1. kierowanie działalnością Ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2. współpraca z organami założyciela w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka,
3. ustalanie programu działalności Ośrodka,
4. zarządzanie polityką kadrową Ośrodka,
5. zarządzanie mieniem i środkami finansowymi Ośrodka,
6. pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,
7. nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w zakresie objętym działalnością Ośrodka w wysokości
określonej w planie finansowym,
8. udzielanie pełnomocnictw dla innych pracowników kierowanej jednostki,

9. zawieranie umów cywilno-prawnych z podmiotami gospodarczymi,
10. zawieranie umów najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miejskiej Starogard Gdański wraz z położonymi na nich obiektami – oddanych w trwały zarząd na okres
jednego roku.
§ 5. 1. W Ośrodku tworzy się odpowiednie działy i stanowiska pracy w zależności od aktualnych potrzeb.
2. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Ośrodka.
3. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa Dyrektor.
§ 6. 1. Działalność statutowa Ośrodka
z przepisami ustawy o finansach publicznych.

jako

jednostki

budżetowej

prowadzona

jest

zgodnie

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.
3. Ośrodek pokrywa wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobierane dochody odprowadza na
rachunek dochodów budżetu Gminy.
§ 7. Wykonanie zadań założyciela określonych przepisami prawa i nadzór nad działalnością Ośrodka
sprawuje Prezydent Miasta Starogard Gdański.
§ 8. 1. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska Starogard Gdański.
2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym do jego ustalenia.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące.
§ 10. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

