
DRUK NR 5/XIV 

 
UCHWAŁA NR ______________ 

RADY  MIEJSKIEJ  W  GRYFINIE 
                                                  z dnia ________________________ 
 
 

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie 
 
 
Na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.  
2013 , 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. 1117, poz. 1190 poz. 1358  oraz §12 pkt. 17 Statutu Gminy 
Gryfino stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 
grudnia 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 47, poz. 
803;  z 2004 r. Nr 20, poz. 386, Nr 28, poz. 513; z 2005 r. Nr 99, poz.200  z 2006 r. Nr 78, poz. 
1366  z 2008 r.  Nr 85 poz.1804,  uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej 
        uchwały. 
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 
 
§ 3. Traci moc uchwała nr LVII/699/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006 r. 
        w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
        PRZEWODNICZĄCA RADY 
 
 
                 Elżbieta  Kasprzyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie:  
 
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie przejmie w drodze użyczenia od Urzędu Miasta i Gminy 
Gryfino teren nabrzeża, który został zmodernizowany w ramach projektu pn. „Budowa nabrzeża 
obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej”. Z umowy zawartej przez Gminę 
Gryfino wynika, iż operator działający na terenie nabrzeża ma obowiązek prowadzić tam 
działalność zgodną z jej zapisem czyli m. innymi z zakresem działań turystycznych. 
Osiąganie takich wskaźników jest w okresie trwałości zadania obowiązkiem gminy. 
W związku z powyższym proponuje się zmianę statutu OSiR poprzez zapisy 
zwiększające zakres działania oraz cele i zadania Ośrodka. 
 
Przygotował: Eugeniusz Kuduk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 

   Załącznik 
          Do Uchwały Nr__________ 
          Rady Miejskiej w Gryfinie 



  z dnia _____________                                                         

 

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 2013 r. poz.594 z 
późniejszymi zmianami); 
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  z 2014 r. poz. 
1202 z późniejszymi zmianami); 
4. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 , poz.43 z 
późniejszymi zmianami); 
5. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 127 poz.857). 
6. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r., poz.196); 
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. Ośrodek podlega Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. 

                                                                      § 4. 

Ośrodek używa podłużnej pieczęci 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. 



 Rozdział 2 
Cele i zadania Ośrodka 

 

§ 6. 

Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań miasta i 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. organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta, regionu, 
państwa, świata. 
5. organizacja zawodów , zajęć sportowo-rekreacyjnych, obozów, kolonii, 
6. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi i turystycznymi         
o zasięgu gminnym i ponadgminnym w zakresie realizacji zadań statutowych Ośrodka, 
7. realizacja zadań powierzonych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, 
8. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym 
9. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, 
10. administrowanie obiektami hotelarskimi, gastronomicznymi, targowiskami, parkingami, 
nabrzeżem wraz z budynkami i innymi obiektami będącymi własnością gminy Gryfino, 
11. prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej, 
12. prowadzenie wypożyczalni sprzętu, 
13. prowadzenie kempingów i pól namiotowych. 

 

Rozdział 3 
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. W czasie nieobecności dyrektora wszystkie czynności należące do dyrektora wykonuje 

wyznaczony pracownik upoważniony w formie pisemnej. 



6. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia dyrektor. 
7. 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.  

Rozdział 4 
Gospodarka finansowa 

§ 9. 

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. 

Rozdział 5 
Postanowienia końcowe 

§ 10. 

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

 

 

 

 

 

 


