Uchwala Nr YIII/45/15
Rady Miasta Przeworska
/ dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku
Na podstawie art. 7 ust. l pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. póz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1. art. 5 ust. 4, art. 42 ust. l i ust. 2
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
81 póz. 889 z późniejszymi zmianami )'
Rada /Miasta Przeworska
uchwala

Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Przeworsku nadaje się Statut stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska.

§3

Traci moc uchwała nr LII/387/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29.05.2014 r. w sprawie
nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Przeworsku.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewoilnicmcy
Rtitl\Tainaff.

Kojder

Zalucznik nr l
Do uchwalyNr YH1/45/I5
Rady Miasta Przeworska
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w PRZEWORSKU

Rozdział l
Postanowienia ogólne

/

§1-

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku, zwany dalej MOSiR, jest jednostką
organizacyjną miasta Przeworska nie posiadającą osobowości prawnej, działającą na
zasadachjednostki budżetowej.
§2.

MOSiR

w

Przeworsku

działa na podstawie

obowiązujących

przepisów

prawa

w szczególności w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach public/nych (Dz. U. 2013 póz. 885
z póżn. zm.),
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, póz. 594
z póżn. zm.),

r

*

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r.
Nr 223, póz. 1458 z póżn. zm),
4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127. póz. 857 z póżn.

zm.),
5) niniejszego statutu.

§3.
l .Terenem działania MOSiR jest miasto Przeworsk.
2.Siedziba MOSiR znajduje się w Przeworsku, przy ul. Budowlanych 9.

§4-

3.Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Miasta Przeworska.

Rozdział II
Cele i zadania
§5.

1. Przedmiotem działania MOSiR jest realizacja zadań z zakresu sportu, rekreacji,
turystyki i wypoczynku oraz administrowanie i zarządzanie obiektami sportoworekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miejskiej Przeworsk
(wykaz obiektów stanowi załącznik do Statutu).
2. MOSiR jest jednostką odpowiedzialną za działanie Wypożyczalni Sprzętu

r

Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych „SZANSA".
/

1. Realizacja zadań określonych w § 5 następuje w szczególności przez:
1) udostępnianie

bazy

sportowo-rekreacyjnej

zgodnie

z

zapotrzebowaniem

społecznym oraz z cennikiem ustalonym przez Radę Miasta Przeworska,
2) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,
3) rozwijanie usług w zakresie sportu i rekreacji,
4) współpraca

z związkami

sportowymi,

instytucjami oświaty, organizacjami

i stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego i organizacji
imprez,
_

5) organizowanie i prowadzenie zajęć oraz sekcji sportowych i rekreacyjnych,
6) rozwijanie i popularyzowanie wszelkich form sportu, aktywnego wypoczynku
i rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych,
7) wynajem i dzierżawę posiadanych obiektów lub ich części w celach niezwiązanych
z działalnością sportowo-rekreacyjną,
8) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego oraz prowadzenie
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych „SZANSA",
9) właściwe utrzymanie, eksploatacja, konserwacja oraz rozbudowa bazy sportowej
i rekreacyjnej stanowiącej mienie Gminy Miejskiej Przeworsk.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie MOSiR

§7.
1. Działalnością MOSiR kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Przeworska.
3. Dyrektor reprezentuje jednostkę na zewnątrz działając na mocy pełnomocnictwa
udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Przeworska.
4. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy MOSiR
/
określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez dyrektora, a zatwierdzany
przez Burmistrza Miasta Przeworska.
5. Dyrektor wykonuje czynności, pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych
w MOSiR.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa i mienie

§8.
1. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych
i ustawą o rachunkowości

oraz innymi przepisami obowiązującymi gminne

jednostki organizacyjne.
2. Podstawą

gospodarki

finansowej

jest

roczny

plan

finansowy sporządzany

przez dyrektora MOSiR.
3. Wydatki na działalność MOSiR pokrywane są z budżetu miasta zaś osiągnięte
dochody odprowadzane są do budżetu miasta.
4. MOSiR posiada własny rachunek bankowy.

§9.
1. MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym Gminy Miejskiej Przeworsk zgodnie
z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłowe utrzymanie i eksploatację.

2. Dyrektor MOSiR ponosi pełną odpowiedzialność

za powierzone mu mienie

komunalne.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§10.

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa.

Przewodniczący
Rady Mmfm/P/zeworska
Tomasi Kojder

f

Załącznik do Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przeworsku
Wykaz obiektów administrowanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przeworsku
1. Zajazd „PASTEWNIK" w Przeworsku - w dzierżawie.
2. Stadion Miejski przy ul. Budowlanych.
3. Ośrodek Rekreacyjne

Turystyczno - Sportowy ul. Budowlanych w tym

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych „SZANSA".
4. Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
5. Sala gimnastyczna przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
6. Hala sportowa im. Tadeusza Ruta przy ul. Misiągiewicza.
7. Boisko tartanowe przy ul. Misiągiewicza.
8. Kompleks „MOJE BOISKO-ORLIK 2012" przy ul. Pszennej
9. Pływalnia otwarta przy ul. Krakowskiej.
10. Place zabaw dla dzieci i młodzieży:
a) ul. Kościuszki,
b) Os. Jana III Sobieskiego,
c) ul. Czarnieckiego,
d) ul. Nad Stawem,
e) ul. Jagiellońska - obok budynku Urzędu Miasta,

r

11. Wyspa i zalew przy ul. Łańcuckiej.

Przewodnicz^
Rady MiudtuJPm,eworska
TommKojder

