
DRUK Nr 11/XXIII 
 

UCHWAŁA NR …………/….16 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia ……………………. 
 
 

w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek 
Sportowy w Gryfinie z jednostką budżetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Gryfinie 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446) i art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 
poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117,  
poz. 1130, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1189,  
poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r., poz. 195), uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Z dniem 1 lipca 2016 r. dokonuje się połączenia jednostek budżetowych Gminy 
Gryfino: 
1) Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie, 
2) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 polega na włączeniu Młodzieżowego Ośrodka 
Sportowego w Gryfinie do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. W wyniku połączenia 
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie ulega likwidacji jako odrębna jednostka 
budżetowa. 

§ 2. Pracownicy jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek Sportowy  
w Gryfinie z dniem 1 lipca 2016 r. stają się pracownikami jednostki budżetowej pod nazwą 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 

§ 3. 1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu jednostki budżetowej pod nazwą 
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie z dniem 1 lipca 2016 r. staje się mieniem 
jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 

2. Należności i zobowiązania jednostki budżetowej pod nazwą Młodzieżowy Ośrodek 
Sportowy w Gryfinie przejmie z dniem 1 lipca 2016 r. jednostka budżetowa pod nazwą 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 

3. Plan finansowy Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie staje się planem 
finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. 

4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Młodzieżowego Ośrodka 
Sportowego w Gryfinie według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku podlegają wpłacie na 
rachunek bankowy Gminy Gryfino. 

§ 4. Nadaje się statut określający zakres działania oraz zasady funkcjonowania 
jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gryfinie. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

            Elżbieta Kasprzyk 



Uzasadnienie 
 

 Połączenie dwóch jednostek budżetowych Młodzieżowego Ośrodka Sportowego  

w Gryfinie i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w jedną jednostkę tj. Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Gryfinie przyczyni się do poprawy efektywności zarządzania środkami 

finansowymi w ramach jednego budżetu. Ponadto dzięki połączeniu obu jednostek jeden 

podmiot będzie realizował zadania związane z kulturą fizyczną i sportem. 

 

Sporządziła: 
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          Załącznik do Uchwały Nr … 
                    Rady Miejskiej w Gryfinie  

            z dnia ……….……. 2016 r. 
 

STATUT 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GRYFINIE 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa w szczególności na  
podstawie:  
 
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446);  
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885  
z późniejszymi zmianami);  
3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.  
poz. 1202 z późniejszymi zmianami);  
4. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, 
poz.236 z późniejszymi zmianami);  
5. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 176); 
6. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz.187);  
7. Niniejszego statutu.  
 

§ 2. 
 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino.  
2. Formą organizacyjno-prawną Ośrodka jest jednostka budżetowa.  
3. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.  
 

§ 3. 
 

1. Ośrodek ma siedzibę w Gryfinie przy ul. Sportowa 3  
2. Terenem działania Ośrodka jest gmina Gryfino.  
3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.  
 

§ 4. 
 

 
Ośrodek używa podłużnej pieczęci (tusz w kolorze czerwonym) z nazwą w pełnym brzmieniu  
i adresem siedziby.  
 

§ 5. 
 

Mienie Ośrodka stanowią obiekty i urządzenia sportowe, rekreacyjne, turystyczne oraz 
obiekty hotelarskie, gastronomiczne, targowisko, parkingi, nabrzeże wraz z budynkami i inne 
będące własnością gminy Gryfino, przekazane jednostce w trwały zarząd, administrowanie, 
lub inne formy władania oraz ruchomości i środki finansowe w zakresie ustalonym  
w budżecie gminy Gryfino.  
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Rozdział 2 

Cele i zadania Ośrodka 
 

§ 6. 
 

Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań Gminy Gryfino z zakresu kultury  fizycznej, 
rekreacji, rehabilitacji, tworzenie warunków do rozwoju bazy sportowej, sportu  
i rekreacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, organizowanie i wspomaganie turystyki  
i wypoczynku, administrowanie i zarządzanie przekazanymi Ośrodkowi obiektami  
i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi, turystycznymi, obiektami hotelarskimi, 
gastronomicznymi oraz innym mieniem będącym własnością gminy Gryfino.  
 

§ 7. 
 

Do zadań Ośrodka w szczególności należy:  
 
1. zarządzanie i administrowanie infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i turystyczną oraz jej 
rozbudowa , modernizacja i bieżące remonty, utrzymanie ich funkcjonowania,  
2. gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
odpowiednimi uregulowaniami prawnymi,  
3. udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,  
4. popularyzacja i upowszechnianie sportu oraz sportowego trybu życia wśród mieszkańców 
Gminy Gryfino poprzez: 
a) w zakresie sportu masowego organizację środowiskowych imprez sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz propagowanie zdrowotnych, wychowawczych i 
społecznych wartości sportu w współczesnym życiu, 
b) w zakresie sportu szkolnego – organizację współzawodnictwa międzyszkolnego poprzez 
prowadzenie rozgrywek w dyscyplinach objętych kalendarzem Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego w Szczecinie oraz motywowanie szkół do aktywnego w nich 
uczestnictwa, 
c) w zakresie sportu kwalifikowanego – pomoc szkołom oraz klubom sportowym  
w przygotowaniu młodzieży do udziału w zawodach sportowych zawartych w kalendarzu 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie oraz w kalendarzach polskich 
związków sportowych, w obrębie dyscyplin traktowanych jako priorytetowe dla rozwoju 
sportu w Gminie Gryfino, 
5. organizacja zawodów, zajęć sportowo-rekreacyjnych, obozów, kolonii poprzez między 
innymi: 
a) prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Gryfino, 
b) współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Gryfino, 
c) współdziałanie ze szkołami, placówkami wychowania pozaszkolnego, stowarzyszeniami 
sportowymi, związkami sportowymi w sposób zapewniający optymalne zaspokajanie potrzeb 
młodzieży w zakresie kultury fizycznej, 
d) organizowanie imprez sportowych, 
e) realizacja zadań zleconych Gminie Gryfino w zakresie kultury fizycznej, w tym zadań 
powierzonych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego, 
6. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi i turystycznymi 
o zasięgu gminnym i ponadgminnym w zakresie realizacji zadań statutowych Ośrodka,   



 3

7. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom 
niepełnosprawnym,  
8. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej,  
9. administrowanie obiektami hotelarskimi, gastronomicznymi, targowiskami, parkingami, 
nabrzeżem wraz z budynkami i innymi obiektami będącymi własnością Gminy Gryfino,  
10. zarządzanie obiektami służącymi sportowi i rekreacji, 
11. prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej,  
12. prowadzenie wypożyczalni sprzętu,  
13. prowadzenie kempingów i pól namiotowych.  
 

Rozdział3 
Struktura organizacyjna 

 
§ 8. 

 
1. Ośrodkiem kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.  
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.  
3. Dyrektor Ośrodka uprawniony jest do wykonywania czynności prawnych w granicach 
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Gryfino.  
4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za organizację pracy i funkcjonowanie Ośrodka.   
5. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia dyrektor.  
6. Zamiast Dyrektora do zarządzania Ośrodkiem Burmistrz może powołać Kierownika. Do 
Kierownika stosuje się przepisy niniejszego statutu dotyczące Dyrektora.  
 

§ 9. 
 

1. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Dyrektor w Regulaminie 
Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.  
2. Regulamin zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.  
 

Rozdział4 
Gospodarka finansowa 

 
§ 10. 

 
1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem 
finansowym jednostki budżetowej.  
2. Dochody Ośrodka przekazywane są do budżetu Gminy Gryfino.  
3. Ośrodek pokrywa swoje wydatki z budżetu Gminy Gryfino.  
4. Wysokość wydatków z budżetu Gminy Gryfino określa corocznie Rada Miejska  
w Gryfinie, na podstawie rocznych planów finansowych sporządzonych przez Ośrodek, 
zatwierdzonych zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie układu 
wykonawczego do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie.  
5. W planach finansowych Ośrodka mogą być dokonywane w ciągu roku zmiany będące 
następstwem uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie lub zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino.  
6. Ośrodek sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.  
7. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka  
i Główny Księgowy.  
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Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 
 

§ 11. 
 

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.  
 


