
Załącznik nr 1                                                                                           Załącznik do Uchwały 

                                                                                                                   Nr XXXII/266/2005 

                                                                                       Rady Miasta Łuków, dnia 12.12.2005 r. 

 

STATUT 
 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie 
 

I. Postanowienie ogólne 
 

§ 1 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową miasta Łuków. 
 

§ 2 

Celem Ośrodka Sportu i Rekreacji jest: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

2) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej. 
 

                                                                   § 3 
 

Do zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji należy: 

1) organizacja imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz imprez 

rekreacyjnych i rozrywkowych, 

2) tworzenie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej, 

3) zapewnienie właściwego utrzymania, eksploatacji i konserwacji użytkowanego sprzętu     

i obiektów sportowo – rekreacyjnych, a w szczególności pływalni, 

4) propagowanie wiedzy, wartości i nawyków sportowych oraz rekreacyjnych, 

5) zapewnienie merytorycznej pomocy i wspieranie oddolnych, społecznych inicjatyw         

w  dziedzinie sportu i rekreacji, 

6) administrowanie tablicami (słupami) ogłoszeniowymi na terenie miasta. 

 

II. Założenia organizacyjne 

 

§ 4 
 

1. Zasady i zakres działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie regulują: 

a) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. 2001 r. Nr 81, poz. 889  

z poźn. zm.) 

b) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001 r. Nr 142,        

poz. 1591 z poźn. zm.) 

c) ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2003 r. Nr 15, 

poz. 148 z poźn. zm.) 

d) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76,       

poz. 694 z poźn. zm.) 

e) statut miasta 

f) niniejszy statut 

2. Strukturę wewnętrzną jednostki określa regulamin organizacyjny wprowadzony      

Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie. 

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji tworzy i likwiduje Rada Miasta Łuków. 

4. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem Sportu i Rekreacji sprawuje Burmistrz Miasta  

Łuków. 
 

 

                                                       § 5 
 

1. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji kieruje Dyrektor będący Kierownikiem jednostki. 

2. Dyrektora OSiR zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta. 

3. Kandydata na Dyrektora wyłania się w drodze konkursu. 



4. Konkurs przeprowadza Burmistrz Miasta Łuków. 

5. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Łuków, 

który określa wysokość wynagrodzenia Dyrektora. 

6. Głównego Księgowego i Zastępcę Dyrektora zatrudnia i określa im zakres obowiązków 

Dyrektor OSiR. 

 
 

                                                       § 6 
 

Do obowiązków Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji należy: 

1. Kierowanie bieżącą działalnością jednostki i reprezentowanie jej na zewnątrz. 

2. Kierowanie gospodarką finansową jednostki i ponoszenie odpowiedzialności za jej 

prawidłowość, a w tym opracowanie planu finansowego jednostki oraz dysponowanie 

środkami określonymi w planie. 

3. Organizowanie gospodarczej  i administracyjnej obsługi jednostki. 

4. Sprawowanie funkcji pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w jednostce 

pracowników, a w szczególności: 

a) Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 

b) Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar dla pracowników, 

c) Egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy, 

d) Wykonywanie w stosunku do pracowników innych obowiązków wynikających           

z odrębnych przepisów. 

5. Składanie Burmistrzowi i Radzie Miasta sprawozdań z działalności Ośrodka Sportu           

i Rekreacji. 

6. Wykonywanie uchwał Rady Miasta Łuków dotyczących jednostki. 

7. Współdziałanie w realizacji statutowych celów i zadań z organami gminy oraz gminnymi 

jednostkami organizacyjnymi i właściwymi Wydziałami Urzędu Miasta Łuków. 

 

 

III. Gospodarka finansowa jednostki. 

 

                                                                   § 7 
 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje swe cele i zadania statutowe w oparciu o przekazane 

mu do korzystania odrębną uchwałą Rady Miasta łuków składniki mienia gminy. 

2. Przekazane jednostce składniki majątkowe są mieniem komunalnym. 

3. Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez 

Dyrektora OSiR. 

4. Wydatki jednostki związane z realizacją celów i zadań statutowych oraz z jej 

funkcjonowaniem są pokrywane bezpośrednio z budżetu miasta Łuków, a pobrane          

przez nią dochody są odprowadzane na rachunek budżetu miasta. 

5. Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi gospodarkę  finansową według zasad określonych  

w przepisach ustawy z  dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz            

w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

6. Zmiany w rocznym planie finansowym jednostki są dopuszczalne jedynie                         

w przypadku wprowadzenia w odpowiednim trybie zmian w budżecie miasta Łuków. 
 

                                                        

§ 8 
 

Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji wynagradzani są według zasad określonych w: 

1. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r., w sprawie zasad 

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146 poz. 1222 z 2005 r.) 

 

 



2. Uchwale Nr XXIII/184/2004 Rady Miasta łuków z dnia 23.12.2004 r. w sprawie ustalenia 

najniższego wynagrodzenia dla potrzeb sporządzenia tabel miesięcznych stawek 

wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych        

oraz uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych 

stawek wynagradzania zasadniczego dla pracowników miejskich jednostek 

organizacyjnych. 
 

                                                       § 9 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji dotyczącej: 

1. działalności gospodarczej i finansowej,  

2. kadrowej i spraw pracowniczych, 

3. działalności administracyjnej, 

4. innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa. 

 

 

IV. Postanowienia końcowe. 
 

                                                       § 10 
 

W przypadku likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji: 

a) Rada Miasta określa przeznaczenie mienia znajdującego się w dotychczasowym 

użytkowaniu jednostki. 

b) Burmistrz Miasta Łuków przejmuje dokumentację jednostki. 

 
 

                                                 § 11 

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

 

                                                 § 12 

Niniejszy statut obowiązuje od chwili wejścia w życie uchwały Rady Miasta Łuków               

o nadanie Statutu. 

 

 

 

 

 


