
                                 
Uchwała XVI / 152 / 2011 

Rady Miasta Ustka

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Ustka  Nr XIII/107/2011 z dnia 29 września 

2011r.  w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Miasto Ustka pod 

nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce” i utworzenia samorządowego 

zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce”.

Na podstawie:  art.  28  ust.  2  pkt.  9  lit.  „h”  ustawy z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie 

gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późn. 

zm.),  art.  105  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  Przepisy 

wprowadzające  ustawę  o  finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz. 

1241) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 6 i 7, art. 15 ust. 7, art. 16 ust. 1-2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. u. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustka uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1  do Uchwały Rady Miasta Ustka  Nr XIII/107/2011 z dnia 29 września 2011r.  

w sprawie  likwidacji jednostki budżetowej Gminy Miasto Ustka pod nazwą „Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Ustce” i utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek 

Sportu  i  Rekreacji  w  Ustce”, otrzymuje  brzmienie  określone  w  załączniku  do  niniejszej 

uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        

             Przewodniczący Rady

                                                                                       ( - )  Adam Brzóska
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Załącznik 
                                                                                       do Uchwały Nr XVI / 152 / 2011

                                                             Rady Miasta Ustka
                                                                                 z dnia 29 grudnia 2011 r.

STATUT 

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 § 1.

Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Ustce  zwany  w  dalszej  części  statutu  „Ośrodkiem”  jest 

samorządowym zakładem budżetowym Gminy Miasto Ustka działającym na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 

1240 z późn. zm.),

3) niniejszego statutu,

4) innych przepisów szczególnych.

 

§ 2.

Siedzibą Ośrodka jest Ustka.

ROZDZIAŁ II

Organizacja i zarządzanie.

 

§ 3.

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Ustka.

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Ustka.

3. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i działa  na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Burmistrza Miasta Ustka.
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                                                            § 4.

1. W  czasie  nieobecności  Dyrektora  Ośrodka  jednostką  kieruje  wyznaczony  przez  niego 

pracownik.  Zastępstwo musi wynikać z określonego dla pracownika zakresu obowiązków.

2. Szczegółowy  zakres  zadań  komórek  organizacyjnych  Ośrodka  oraz  zakres  uprawnień  

i obowiązków pracowników ustala Dyrektor.

3. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

4. Dyrektor może wydawać zarządzenia i regulaminy. 

ROZDZIAŁ III

Przedmiot działalności Ośrodka.

§ 5.

1. Ośrodek  realizuje  zadania  w  dziedzinie  kultury  fizycznej  i  sportu,  w  tym  utrzymanie 

urządzeń sportowych i terenów służących rekreacji.

2. Przedmiot działalności Ośrodka obejmuje:

1) tworzenie warunków do rozwoju w lokalnym środowisku amatorskiego ruchu kultury 

fizycznej w tym różnych form rekreacji ruchowej, 

2) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym oraz eksploatacja przekazanych terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz innego mienia będącego w jego władaniu, 

3) udostępnienie  na  podstawie  zawieranych  umów  -   urządzeń,  obiektów  i  terenów 

będących  we  władaniu  Ośrodka  (w  tym  administrowanych  przez  Ośrodek) osobom 

fizycznym, prawnym i innym jednostkom organizacyjnym,

4) organizacja i realizacja zleconych imprez sportowych i innych z zakresu kultury fizycznej 

– w  tym imprez rekreacyjnych,

5) administrowanie targowiskami miejskimi,

6) realizacja  własnego  kalendarza  imprez  sportowych,  organizacja  imprez  oraz 

przedsięwzięć i usług zleconych  z zakresu kultury fizycznej, sportu – w tym  imprez 

rekreacyjnych,

7) prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  zadań  statutowych  i  na  zasadach 

określonych  obowiązującymi  przepisami  w  celu  pozyskania  środków  finansowych, 

w  szczególności  z  uwzględnieniem  przepisów  ustawy  z  dnia  20  grudnia  1996  r. 

o gospodarce komunalnej   (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn.  zm.),

8) współpraca  w  upowszechnianiu  sportu,  kultury  fizycznej  –  w  tym  rekreacji  –  

z  organizacjami, instytucjami,  stowarzyszeniami, szkołami i związkami sportowymi. 
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ROZDZIAŁ IV

Majątek i finanse Ośrodka.

 § 6.

1. Mienie Ośrodka jest  mieniem komunalnym.

2. Zasady gospodarowania mieniem Ośrodka określają w szczególności:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591  z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 

poz.1240 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. 

U.   z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

4) ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1996 r. Nr 9, poz. 43 

z późn. zm.).

§ 7.

1. Ośrodek  prowadzi  gospodarkę  finansową zgodnie  z  ustawą  o  finansach  publicznych,  na 

zasadach określonych dla samorządowych zakładów budżetowych.

2. Podstawą  gospodarki  finansowej  Ośrodka jest  plan  finansowy  obejmujący  elementy 

przewidziane we właściwych przepisach zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Ustka na dany 

rok kalendarzowy.

3. Ośrodek  prowadzi  rachunkowość  na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz 

sporządza na ich podstawie odpowiednie sprawozdania finansowe.

4. Ośrodek zgodnie z § 3 Uchwały Rady Miasta Ustka  Nr XIII/107/2011 z dnia 29 września 

2011r. przejmuje mienie z likwidowanej jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Ustce”, w tym środki obrotowe i składniki majątkowe według stanu na dzień 

likwidacji tzn. na dzień 31.12.2011 r. Bilans zamknięcia likwidowanej jednostki budżetowej 

staje się bilansem otwarcia samorządowego zakładu budżetowego.

5. Pierwsze  wyposażenie  Ośrodka  w środki  obrotowe  i  składniki  majątkowe określi  co  do 

szczegółowości bilans likwidowanej jednostki budżetowej  pod nazwą „Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Ustce”, o którym mowa w ust. 4.

                                                                         

§ 8.

1. Ośrodek  pokrywa  koszty  swojej  działalności  z  przychodów  własnych  w  szczególności 

uzyskiwanych z odpłatnego wykonywania zadań. 
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2. Źródłem przychodów własnych Ośrodka są przychody uzyskiwane ze wykonywania usług 

odpowiadających  profilowi  działalności  Ośrodka,  przychody  uzyskiwane  z  oddawania 

mienia  do odpłatnego korzystania oraz darowizny.

3. Ośrodek może otrzymywać z budżetu gminy:

a) dotację przedmiotową,

b) dotacje celowe,

c) podmiotową,

zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych oraz odrębnych przepisach.

4. Ośrodek jest zobowiązany do rozliczenia i wpłacania do budżetu Miasta nadwyżki środków 

obrotowych na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego w terminie do dnia 31 

stycznia roku następnego na rachunek bankowy Gminy Miasto Ustka.  Ośrodek nie dokonuje 

zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych w trakcie okresu sprawozdawczego.

 § 9.

Odrębne przepisy określają zasady:

1) planowania,  rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,

2) planowania i sprawozdawczości statystycznej,

3) stosowania systemu wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ V

System kontroli zarządczej

 § 10.

1. W Ośrodku funkcjonuje kontrola zarządcza obejmująca w szczególności następujące obszary:

1) środowisko wewnętrzne,

2) cele i zarządzanie ryzykiem,

3) mechanizmy kontroli,

4) informacja i komunikacja,

5) monitorowanie i ocena,

6) innych przewidzianych we właściwych przepisach.

2. Odpowiedzialnym  za  prawidłowe  funkcjonowanie  kontroli  zarządczej  w  Ośrodku   jest 

Dyrektor.
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ROZDZIAŁ VI

Nadzór nad Ośrodkiem

 

§ 11.

Kontroli i oceny działalności Ośrodka i Dyrektora dokonuje Burmistrz Miasta Ustka.

       

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe.

 § 12.

1. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego statutu.

2. Zmiany statutu dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.
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