UCHWAŁA nr XLIII/373/06
Rady Miejskiej w Szczytnie
Z dnia 30 sierpnia 2006r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/78/03 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 24 czerwca 2003r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „ Miejski Ośrodek Sportu
w Szczytnie”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r.
Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz 21 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. ( Dz. U. z 2005. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,
poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319 oraz Nr 104, poz. 708), w związku z art. 42 ust. 1 ustawy o
kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996r. ( Dz. U. z 2001 Nr 81, poz. 889, Nr 102, poz. 1115, z
2002r. Nr 4 poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 2007,
poz. 1752, z 2003r. Nr 203, poz. 1966, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i 173, poz. 1808, z 2005r. Nr 85,
poz. 726 oraz Nr 155, poz. 1298) Rada Miejska w Szczytnie uchwala co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 24 czerwca 2003r.
stanowiący statut Miejskiego Ośrodka Sportu otrzymuje brzmienie jak w załączniku
do uchwały niniejszej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Stefania Ewa Czerw

Załącznik
Do uchwały Nr XLIII/373/06
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 sierpnia 2006r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU
W SZCZYTNIE

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie działa na podstawie:

1.

Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst

jednolity

/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591/.
2.

Statutu Miasta.

3.

Niniejszego statutu i innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.

§2

1.

Miejski Ośrodek Sportu zwane dalej Ośrodkiem jest jednostką

budżetową

pozostającą w strukturze organizacyjnej Miasta Szczytno, wyodrębnioną
funkcjonalnie jako część majątku miasta. Służy zaspokajaniu potrzeb wspólnoty
samorządowej.
2.

Tworzenie, likwidacja i reorganizacja Ośrodka następuje na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie .

§3

1.

Siedzibą Ośrodka jest Miasto Szczytno.

II. CELE, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA
§4

1.

Przedmiotem działania Ośrodka jest:
a) administrowanie obiektami,

w

celu zaspokajania potrzeb mieszkańców

miasta i turystów w zakresie sportu, turystyki,
b) organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych w tym międzyszkolnych.

2.

Zadania
a/

określone

w

ust.

1

Ośrodek

realizuje

przez:

udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej dla klubów i związków

sportowych,

stowarzyszeń kultury fizycznej

oraz

innych podmiotów

społecznych i zawodowych jak również fizycznych.
b/

eksploatację, konserwację i rozbudowę bazy sportowej, turystycznej

i rekreacyjnej.
c/

świadczenie usług zaspakajających potrzeby mieszkańców miasta

i turystów w zakresie sportu, turystyki i rekreacji.

3.

Zadania wymienione w ust. 2 Ośrodek realizuje w następujących formach:
a/

przygotowanie obiektów na potrzeby imprez sportowych ujętych
w rocznych kalendarzach imprez,

b/ wypożyczenie sprzętu umożliwiającego uprawianie sportu i turystyki,
c/ rozbudowa i unowocześnienie bazy materiałowo-technicznej służącej do
prowadzenia działalności sportowej na terenie miasta,

d/

koordynacja imprez sportowych oraz inicjatyw w zakresie tworzenia i

budowy urządzeń rekreacyjnych,
e/

świadczenie

usług

hotelarsko-gastronomicznych,

transportowych,

rekreacyjnych i rehabilitacyjnych,
f/ wynajem obiektów i terenów.
g/ organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych w tym międzyszkolnych.
§5
1.

Organem zarządzającym Ośrodka jest Dyrektor, którego zatrudnia Burmistrz
ustalając

jego

zakres

obowiązków,

uprawnień

i odpowiedzialności.
2.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

3.

Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
Działa na podstawie pełnomocnictwa określonego przez Burmistrza. Do
czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda
Burmistrza.

4.

Zadania określone w niniejszym Statucie dyrektor wykonuje za pomocą
pracowników, których zatrudnia i zwalnia.

5.

Dyrektor może tworzyć stanowiska pracy stosownie dla potrzeb, określa ich
kompetencje,

biorąc

pod

uwagę

dotacje

z

budżetu

miasta

i wypracowane środki finansowe.
6.

Dyrektor
i

Ośrodka

określa

zasady

wynagradzania,

premiowania

awansowania pracowników według norm prawnych obowiązujących
w gminnych jednostkach budżetowych.

§6
Podstawa gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan rzeczowo-finansowy
obejmujący dochody i wydatki.

§7
Szczegółową organizację wewnętrzna Ośrodka określa regulamin organizacyjny
nadawany przez dyrektora.

§8
1.

Miejski Ośrodek Sportu używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu i
adresem siedziby.

2.

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy ustaw
szczegółowych, a także dotyczące samorządu terytorialnego.

3.

Wszelkie nowelizacje Statutu wymagają uchwały Rady Miejskiej.

4.

Niniejszy Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania
w dzienniku Urzędowym Województwa warmińsko- Mazurskiego.

Załącznik
do Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu
w Szczytnie

WYKAZ
mienia komunalnego stanowiącego majątek Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie.

1. Nieruchomość zabudowana obiektem- Pawilon Sportowy przy ul. Ostrołęckiej 2- obręb Nr 6
działka Nr 77/1.

2. Stadion Międzyszkolny przy ul. Śląskiej 10
-

nieruchomość gruntowa: obręb Nr 2 działka Nr 16 pow. 2,23 ha.

-

budynek socjalno-biurowy,
a. budynek gospodarczy,
b. garaż blaszak,
c. boisko.

3. Baza wodna przy ul. Spacerowej 2
a. nieruchomość gruntowa: obręb Nr 1 działka Nr 188 pow. 0,31 ha.
b. budynek,
c. hangar blaszany,
d. kort asfaltowy.

4. Schronisko Młodzieżowe „Pod Kasztanem” przy ul. Pasymskiej 7
a. nieruchomość gruntowa: obręb Nr 1 działka Nr 247
pow. 0,17 ha.,
b. budynek schroniska,
c. budynek gospodarczy.
5. Plaża Miejska nad jeziorem Domowym Dużym.

o

6. Nieruchomość gruntowa przy jeziorze Domowym Dużym: obręb Nr 2
działka Nr 178 o pow. 10,092 m2.
7. Nieruchomość gruntowa przy Bartnej Stronie 67: obręb Nr 1 działka Nr 147 o
pow. 0,4478 ha.
8. Nieruchomość gruntowa przy jeziorze Domowym Dużym: obręb Nr 1 działka
Nr 146 o pow. 1,4879 ha.
9. Hala Sportowo-Widowiskowa przy ul. Lanca 1
– nieruchomość gruntowa: obręb Nr 3 działki Nr 58/1, Nr 48/4, Nr 223,
– budynek hali.

