UCHWAŁA NR 0007.134.2015
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715)
uchwala się, co następuje :
§ 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie jest jednostką budżetową Gminy
Sulechów, utworzoną uchwałą Nr XXIII/205/2004 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie.
2. Ilekroć w statucie mowa jest o Ośrodku - należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Sulechowianka” w Sulechowie.
3. Ośrodek działa w oparciu o:
1) ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r., poz. 715),
2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
3) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
4) niniejszy statut,
5) inne przepisy prawa.
§ 3. Ośrodek prowadzi działalność na terenie Gminy Sulechów.
§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Sulechowie przy ul. Licealnej 10 b.
§ 5. 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o następującej treści:
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Sulechowianka” w Sulechowie
ul. Licealna 10 b
66-100 Sulechów.
2. Ośrodek może używać skróconej nazwy w brzmieniu: OSiR „Sulechowianka” w Sulechowie.
Rozdział 2.
Zakres działania
§ 6. 1. Ośrodek realizuje zadania Gminy Sulechów w zakresie sportu i turystyki, w tym związane z
utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
2. Ośrodek tworzy warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju wszelkich form
aktywności fizycznej w zakresie promowania, popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i
rekreacji.
§ 7. 1. Przedmiotem działania Ośrodka jest w szczególności:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji i wychowania przez sport,
2) przygotowanie i realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach Ośrodka
oraz współdziałanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szkołami,
stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi, innymi jednostkami i organizacjami,
3) upowszechnianie uprawiania sportu w formach indywidualnych lub zbiorowych,
4) inspirowanie rozwoju aktywności fizycznej w formie rekreacji ruchowej, podejmowanej dla
wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych,
5) promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez masowych,
6) właściwe utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z ich
przeznaczeniem,
7) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej na organizację imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu,
8) prowadzenie innych spraw z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wynikających z lokalnych
potrzeb społecznych.
2. Przy realizacji zadań określonych w ust. 1 Ośrodek współdziała z instytucjami kultury, oświaty,
artystycznymi, fundacjami, organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi,
impresariami i innymi podmiotami.
Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka
§ 8. Ośrodkiem zarządza dyrektor zatrudniany przez Burmistrza Sulechowa.
§ 9. 1. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.
2. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje dyrektor.
§ 10. 1. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
2. Do kompetencji dyrektora Ośrodka należy w szczególności:
1) realizacja zadań zgodnie z kierunkami ustalonymi przez organy Gminy Sulechów,
2) racjonalne gospodarowanie mieniem Ośrodka i zarządzanie w ramach zwykłego zarządu,
3) opracowywanie rocznego planu finansowego Ośrodka,
4) opracowywanie programów działania i funkcjonowania Ośrodka,
5)
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6) wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów szczególnych lub powierzonych przez organy
Gminy,
7) inicjowanie rozwoju bazy sportowej Ośrodka,
8) rozpoznawanie możliwości finansowania przedsięwzięć Ośrodka przy pomocy środków Unii
Europejskiej i ich pozyskiwanie,
9) dbałość o stan techniczny i estetykę obiektów Ośrodka,
10) koordynowanie imprez sportowych odbywających się na terenie gminy Sulechów i współdziałanie w
tym zakresie z innymi podmiotami.
Rozdział 4.
Majątek Ośrodka i gospodarka finansowa
§ 11. Mienie Ośrodka stanowią:
1) nieruchomości gminne zabudowane i niezabudowane, oddane Ośrodkowi w trwały zarząd lub inne
formy władania,

2) środki trwałe i pozostałe środki trwałe w używaniu,
3) składniki majątkowe nabyte ze środków finansowych Ośrodka.
§ 12. W zakresie zarządu mieniem dyrektor działa jednoosobowo na podstawie i w granicach
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Sulechowa.
§ 13. Dyrektor gospodaruje mieniem w sposób racjonalny, celowy
z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
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§ 14. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
§ 15. Za prowadzenie gospodarki finansowej odpowiada dyrektor Ośrodka.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 16. Zmiany niniejszego statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

