Projekt
z dnia 13 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu.
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
h)
ustawy
z dnia
8 marca
1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 11 ust. 2, 12 ust. 1 pkt 2,
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, Dz. U z 2018r.
poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500, Dz. U. z 2019r. poz. 303, 326), Rada Miejska Brzegu uchwala,
co następuje:
§ 1. Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Brzegu nadaje się statut w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. W Uchwale Nr XLVIII/382/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie: likwidacji
zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu w celu przekształcenia
w jednostkę budżetową pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu uchyla się §5.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 13 marca 2019 r.
Statut
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu
Postanowienia ogólne
§ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu, zwany dalej MOSiR, jest jednostką organizacyjną
Gminy Brzeg działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Siedzibą MOSiR jest gmina Brzeg.
Przedmiot działalności
§ 3. 1. Przedmiotem działania MOSiR jest:
1) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych;
2) upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta oraz popularyzacja różnorodnych dyscyplin
sportu, rekreacji, turystyki oraz działań prozdrowotnych;
3) kształtowanie
i rekreacji;

wzorców

aktywnego

uczestnictwa

w kulturze

fizycznej

4) podejmowanie działań z zakresu promocji zdrowego trybu życia oraz prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom poprzez zajęcia
i zawody sportowe i rekreacyjne, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
uzależnieniem, jako propagowanie zdrowego stylu życia, bez używek;
5) świadczenie usług w zakresie sportu, rekreacji, turystyki, odnowy biologicznej i rehabilitacji ruchowej;
6) administrowanie i zarządzanie i utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych, w tym
organizowanie i zarządzanie parkingami przy administrowanych obiektach;
7) tworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej oraz ustalanie zasad jej wykorzystania;
8) planowanie działań inwestycyjnych w obszarze realizowanych zadań;
9) udostępnianie obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz pozostałych obiektów, w tym oddawanie ich
w najem i dzierżawę klubom sportowym, zakładom pracy i innym podmiotom;
10) współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, związkami sportowymi, klubami i innymi
organizacjami upowszechniania kultury fizycznej, a także z organizacjami społecznymi, placówkami
oświatowymi, instytucjami kultury w celu realizacji zadań, w szczególności w celu organizowania
wspólnych imprez i przedsięwzięć kulturalno-sportowych i rekreacyjnych;
11) prowadzenie działalności
i caravaningowego.

hotelarskiej

i gastronomicznej

oraz

prowadzenie

pola

namiotowego

Zasady gospodarki finansowej
§ 4. 1. MOSiR
prowadzi
gospodarkę
w przepisach dla jednostek budżetowych.

finansową

na

zasadach

określonych

2. Podstawą gospodarki finansowej MOSiR jest roczny plan finansowy jednostki budżetowej.
Organizacja
§ 5. Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który
w ramach udzielonego przez Burmistrza Brzegu pełnomocnictwa działa zgodnie z przepisami prawa, kierując
się zasadami odpowiedzialności oraz rachunku ekonomicznego.
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§ 6. 1. Dyrektor MOSiR jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
2. Dyrektor zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami MOSiR, określa ich szczegółowy zakres
obowiązków, jest ich zwierzchnikiem służbowym i wykonuje pozostałe czynności wynikające za stosunku
pracy.
§ 7. Organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny MOSiR nadawany przez Dyrektora.
Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Brzegu.
Postanowienia końcowe
§ 8. Zmiany
do jego ustalania.

statutu

mogą
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UZASADNIENIE

Obowiązujący dotychczas statut został przyjęty uchwałą nr XLVIII/382/06 Rady Miejskiej w
Brzegu z dnia 24 lutego 2006 roku. Od tego czasu nastąpiło szereg zmian w aktach prawnych
stanowiących podstawę prawną działalności MOSiR, stąd konieczność uaktualnienia tych zapisów.
Ponadto poszerzono działalność MOSiR o prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno
– edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, co powinno znaleźć swoje
odzwierciedlenie w statucie.
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