
Uchwała Nr XXXIV/249/2005
Rady Miejskiej w Pleszewie 

z dnia 27 października   2005 roku

w sprawie :  nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pleszewie

Na podstawie 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 2001 r. Nr   142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w 
Pleszewie uchwala,  co następuje   

§ 1. Ośrodkowi Sportu i  Rekreacji w Pleszewie nadaje się statut stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§  3.Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

                                                                                                           



                                                                                                            Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/249/2005

                                                                                             Rady Miejskiej w Pleszewie 
                                                                                                             z dnia 27 października 2005 
                                                                                                                    

                                                                         

STATUT

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PLESZEWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§  1. Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Pleszewie  zwany  w  dalszej  części  Statutu  Ośrodkiem,  jest  jednostką 

organizacyjną Miasta i Gminy Pleszew, utworzoną z dniem 01.01.2001 roku uchwałą Nr XXII/197/2000 z dnia 

26.10.2000 roku.

§ 2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§ 3. 1.Terenem działania Ośrodka jest Miasto i Gmina Pleszew.

2. Adres siedziby Ośrodka: Pl. Kościuszki 3, 63-300 Pleszew.

§ 4. Ośrodek działa na podstawie:

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

zmianami)

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

3. Ustawy z  dnia 26  listopada 1998r.  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  z  2003 r.  Nr 15,  poz.148  ze 

zmianami)

4. Niniejszego Statutu

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§  5. Celem  działania  Ośrodka  jest  zaspokojenie  zbiorowych  potrzeb  mieszkańców  Miasta

 i Gminy Pleszew, w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i sportu.

§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1. Utrzymanie i udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych.



2. Przygotowanie obiektów do imprez sportowych.

3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych

4. Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

5. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami 

w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i 

rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia.

6. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.

7. Opracowywanie  programów  rozwoju,  ustalanie  zasad  organizacji,  propagowanie  i  koordynowanie 

działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez ruch oraz sport.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§  7. 1.  Ośrodkiem   zarządza  i  reprezentuje   go   na   zewnątrz   Dyrektor,   zatrudniany

i zwalniany  przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

2. Dyrektor Ośrodka podlega Burmistrzowi  Miasta i Gminy Pleszew.

§ 8. Organizację wewnętrzną i schemat organizacyjny określa regulamin Ośrodka nadany przez Dyrektora.

§ 9. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w formie zarządzenia.

§ 10. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

§ 11. 1. W razie nieobecności, Dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.

2. Zastępstwo musi wynikać z określonego dla pracownika zakresu czynności.

§12.  Prawa  i  obowiązki  pracodawcy  i  pracowników  Ośrodka  związane  z  wykonywaniem  pracy  określa 

regulamin pracy.

Rozdział IV

Mienie Ośrodka

§13.  Ośrodek dysponuje następującym mieniem : 

1. Salą sportową przy Pl. Kościuszki 3,

2. Stadionem Miejskim przy Al. Wojska Polskiego,

3. Basenem kąpielowym przy Al. Mickiewicza,

4. Środkami trwałymi i wyposażeniem.

§14. W zakresie  zarządu komunalnym mieniem powierzonym Ośrodkowi Dyrektor działa jednoosobowo na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.



§15.  Ośrodek  gospodaruje  mieniem  w  sposób  racjonalny,  celowy  i  oszczędny

z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem.

 

§16. 1. Za mienie określone w  §13 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka.

2.  Przepis  ust.  1  nie  zwalnia  pracowników  Ośrodka  z  odpowiedzialności  materialnej  wynikającej

z przepisów Kodeksu Pracy.

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§17.  Gospodarka  finansowa  Ośrodka  prowadzona  jest  na  zasadach  określonych  w  ustawie

o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

§18.  Podstawą  gospodarki  finansowej  Ośrodka  jest  roczny  plan  finansowy  opracowany  przez  Dyrektora  i 

zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

§  19.  Uzyskane  dochody  z  działalności  Ośrodek  odprowadza  na  rachunek  dochodów  budżetu  Miasta

i Gminy w Pleszewie.

  

§ 20. Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Dyrektor.

Rozdział VI

Nadzór nad Ośrodkiem

 
§ 21. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 22. Zmiany Statutu Ośrodka dokonuje Rada Miejska Pleszewa w formie uchwały.



UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia XXXIV/249/2005
z dnia 27 października 2005 r.

Stosownie do art.  40 ust.  2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) organy gminy mogą wydawać 
akty prawa miejscowego w zakresie organizacji urzędów i instytucji gminnych. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pleszewie został utworzony jako jednostka budżetowa 
w  celu  zaspakajania  potrzeb  członków  wspólnoty  samorządowej   w  zakresie  kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji.

W związku ze zmianami przepisów prawa w zakresie  kultury fizycznej i  sportu 
związanymi z wejściem w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym 
(Dz.  U.  Nr  155,  poz.  1298)  celowym  wydaje  się  kompleksowe  uregulowanie  zasad 
funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie.

Mając na względzie powyższe podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.


