
Uchwała Nr/LXXIII/1288/2010
Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 28 października 2010r. 

w sprawie: przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi  

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt, 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z póżn. zmian.)

Rada Miejska w Czeladzi
uchwala:

§ 1.

Przyjąć statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci  moc  statut  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Czeladzi  wprowadzony  mocą 
uchwały nr XLIX688/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 5 kwietnia 2005 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady 

mgr Sławomir Święch 
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Załącznik Nr 1
Do Uchwały nr 
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 

STATUT

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W CZELADZI

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi jest jednostką budżetową Gminy Czeladź.

§ 2.

1.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi działa na podstawie:

-   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 142,  
poz. 1591 z póżn. zmian.)
-    ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (tekst jednolity Dz. U. 2001 roku, nr 81, 
poz. 889 z póżn. zmian.)
-    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 
1240) 
-    innych właściwych przepisów prawa.
-    niniejszego statutu.

2.  Ilekroć w niniejszym statucie mowa o:

-   Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Czeladź,
-   Ośrodku, należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi,
-   Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Miejską Czeladź.

 
§ 3.

Siedziba Ośrodka mieści się przy ul. Sportowej 2 w Czeladzi.

§ 4.

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz.

ROZDZIAŁ II. Przedmiot i zakres działania Ośrodka

§ 5.

Celem statutowym Ośrodka jest  zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności  Gminy w zakresie 
kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a w szczególności poprzez:

-   popularyzacje walorów rekreacji ruchowej,
-   prowadzenie działalności  w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,
-   organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych,
-   prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
-   szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
-   tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej
-  współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami z terenu miasta działającymi w dziedzinie kultury 
fizycznej i sportu.



§ 6.

Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę.

ROZDZIAŁ III. Organizacja Ośrodka.

§ 7.

1.  Ośrodkiem kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz. Burmistrz wykonuje uprawnienia 
zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora.
2.  Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka.

§ 8.

Organizację  wewnętrzną  Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora,  po 
zasięgnięciu opinii Burmistrza.

ROZDZIAŁ IV. Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka.

§ 9.

Mieniem znajdującym się w użytkowaniu Ośrodka (zwanym dalej mieniem Ośrodka) są stanowiące 
własność Gminy środki trwałe oraz pozostałe środki rzeczowe (w tym wyposażenie)

§ 10.

Mieniem Ośrodka zarządza Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego na zasadach określonych 
odrębnymi przepisami.

§ 11.

Działalność Ośrodka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego uchwalonego przez 
Radę Miejską w Czeladzi oraz Zarządzeń Burmistrza.

ROZDZIAŁ V. Przepisy końcowe.

§ 12.

1.   W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  statutem  mają  zastosowanie  przepisy  dotyczące 
jednostek budżetowych.
2.  Zmian w niniejszym statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


