Załącznik
do projektu Uchwały Nr ……….
Rady Miejskiej Leszna z dnia ………..

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI w LESZNIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie zwany w dalszej części Statutu
Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Miasta Leszna działającą w formie samorządowego
zakładu budżetowego.
§ 2. 1.Terenem działania Ośrodka jest Miasto Leszno.
2.Adres siedziby Ośrodka: ul. Strzelecka 7, 64 – 100 Leszno.
§ 3. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:
1)
2)
3)
4)
5)

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
niniejszego Statutu i aktów wydanych na jego podstawie.

Rozdział II
Przedmiot działalności

§ 4. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizowanie zadań własnych Miasta
Leszna z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
§ 5. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1) zarządzanie, utrzymywanie i zabezpieczanie właściwej eksploatacji przekazanych
obiektów i urządzeń sportowych stanowiących mienie komunalne Miasta Leszna,
2) przygotowanie obiektów do imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i
wystawienniczych,

3) współpraca z klubami sportowymi, szkołami, placówkami oświatowymi oraz
innymi instytucjami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu
i rekreacji ruchowej,
4) organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych
i wystawienniczych,
5) pełnienie roli inwestora przy realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych
w zakresie działania Ośrodka,
6) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania Ośrodka.
§ 6. Ośrodek realizuje zadania statutowe samodzielnie oraz poprzez zlecanie zadań
innym podmiotom w trybie umów cywilno – prawnych.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§ 7. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez
Prezydenta Miasta Leszna.
2. Dyrektor jednoosobowo zarządza Ośrodkiem oraz reprezentuje jednostkę na
zewnątrz działając na podstawie i w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta
Miasta Leszna.
3. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych
w Ośrodku pracowników.
4. W razie nieobecności Dyrektora, zastępuje go Główny Księgowy lub wyznaczony
przez Dyrektora pracownik Ośrodka.
5. Przepisy wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Ośrodka wydaje Dyrektor
w formie Zarządzeń.
§ 8. Organizację wewnętrzną i schemat organizacyjny określa Regulamin
Organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Leszna na wniosek Dyrektora.
§ 9. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne
przepisy.
§ 10. Pracownicy Ośrodka ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie
powierzonych zadań, wynikających z indywidualnie przydzielonych zakresów czynności oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział IV
Mienie i gospodarka finansowa

§ 11. 1. Ośrodek gospodaruje mieniem Miasta Leszna oddanym w trwały zarząd lub
przekazanym do używania na podstawie innych tytułów prawnych.
2. Wykaz mienia, którym gospodaruje Ośrodek wyszczególniony jest w regulaminie,
o którym mowa w § 8.
§ 12. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach wynikających
z ustawy, której mowa § 3 pkt 2.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków
wynikający z zapisów uchwały budżetowej Rady Miejskiej Leszna.
3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o przyjęte zasady (polityki)
rachunkowości wynikające z obowiązujących przepisów prawa, określonych w Zarządzeniu
wydanym przez Dyrektora Ośrodka.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

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

