
Załącznik  

do uchwały Nr XXXIII/254/2013 

Rady Miasta Łańcuta  

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 

 

STATUT 
 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Łańcucie 
 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

 

 § 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie zwany dalej „Ośrodkiem” działa 

w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. 

zm.), 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. 

zm.), 

3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. 

zm.), 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. 

Nr 223, poz. 1458 z późn. zm), 

5) niniejszego statutu. 

 

 

 § 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Łańcuta. 

 2. Bieżący nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Ośrodka sprawuje Burmistrz 

Miasta Łańcuta. 

 

 

 § 3. Siedzibą Ośrodka jest Łańcut – budynek hali sportowo - widowiskowej i krytej 

pływalni, ul. Armii Krajowej 57, 37-100 Łańcut, a obszarem jego działania Gmina Miasto 

Łańcut. 

 

 

 § 4. Ośrodek używa pieczęci nagłówkowej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem 

siedziby. 

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Ośrodka 

 

 

 § 5. 1. Celem działania Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb i zainteresowań mieszkańców 

miasta Łańcuta, ożywianie działalności w sferze kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 



 2. Do zadań Ośrodka należy zapewnienie odpowiednich warunków materialno – 

technicznych dla działalności sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Łańcuta oraz 

prowadzenie tej działalności w szczególności poprzez: 

1) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, 

2) rozwijanie usług w zakresie sportu, masowej kultury fizycznej i rekreacji, 

3) prowadzenie usług w zakresie nauki pływania, 

4) wspomaganie rozwoju sportu wyczynowego, 

5) udostępnianie, dzierżawę i najem obiektów lub ich części na działalność sportową, 

rekreacyjną, biurową, handlową lub inną, 

6) prowadzenie działalności  w  zakresie  prawidłowej  eksploatacji, modernizacji 

i rozbudowy bazy sportowo – rekreacyjnej, 

7) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego, 

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta Łańcuta 

 3. W wykonywaniu swoich zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami i instytucjami 

zajmującymi się upowszechnianiem kultury fizycznej. 

 

 

Rozdział III 

Organizacja Ośrodka 

 

 

 § 6. 1. Ośrodek realizuje powierzone mu zadania pod kierownictwem Dyrektora, który 

kieruje jego działalnością, odpowiada za realizację powierzonych zadań, a także reprezentuje 

Ośrodek na zewnątrz. 

 2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Łańcuta w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. 

 3. Burmistrz Miasta Łańcuta wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa 

pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym. 

 4. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Burmistrza Miasta Łańcuta. 

 5. Dyrektor może powołać zastępcę dyrektora. Powołanie zastępcy dyrektora może 

nastąpić w drodze konkursu. 

 6. Dyrektor Ośrodka odwołuje zastępcę w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji z zajmowanego stanowiska, 

2) choroby trwałej uniemożliwiającej wykonanie obowiązków, 

3) naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem, 

4) utraty zaufania. 

 

 

 § 7. Do zakresu zadań Dyrektora Ośrodka należy w szczególności: 

1) kierowanie Ośrodkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w oparciu o zasady 

racjonalnej gospodarki, 

2) właściwe gospodarowanie przydzielonymi Ośrodkowi środkami finansowymi 

i odpowiednie zabezpieczenie mienia Ośrodka, 

3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w Ośrodku systemu kontroli wewnętrznej 

oraz sprawowanie osobistego nadzoru nad skutecznością działania tego systemu, 

4) zawieranie w imieniu i na rzecz Ośrodka porozumień i umów z instytucjami, 

organizacjami i innymi podmiotami, 

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka, 

6) sporządzanie planu finansowego. 



 

 § 8. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres działania 

poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny nadany przez jej 

Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Łańcuta. 

 2. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrektor w przydziałach czynności dla     

pracowników określa zakres ich obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. 

 3. Dyrektor w drodze zarządzeń reguluje pozostałe sprawy związane z wewnętrznym   

funkcjonowaniem Ośrodka, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

 § 9. Ośrodek prowadzi działalność na bazie obiektów sportowych: 

1) hali sportowo – widowiskowej i krytej pływalni - „Centrum Sportowo – Rekreacyjne 

w Łańcucie”- Łańcut, ul. Armii Krajowej 57, 

2) basenu otwartego – Łańcut, ul. Składowa, 

3) stadionu miejskiego MOSiR – Łańcut, ul. Traugutta 11, 

4) kompleksu „Moje boisko Orlik 2012”- Łańcut, ul. Armii Krajowej 57, 

5) kortu tenisowego/lodowiska – Łańcut, ul. Armii Krajowej 57, 

6) skateparku – Łańcut, ul. Armii krajowej 57, 

7) placów zabaw:  

a) Łańcut, ul. Armii Krajowej 57 

b) Łańcut, ul. Szenwalda 

c) Łańcut, ul. Bohaterów Westerplatte 

d) Łańcut, Os. Trześnik 

e) Łańcut, ul. 29 Listopada, 

8) boiska sportowego – Łańcut, ul. Partyzantów. 

 

 

Rozdział IV 

Mienie oraz gospodarka finansowa Ośrodka 

 

 

 § 10. 1. Mieniem Ośrodka jest mienie stanowiące własność Gminy Miasta Łańcuta. 

 2. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzielonym mieniem w formach 

przewidzianych  prawem. 

 

 

 § 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na 

zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. 

 2. Wydatki pokrywane są bezpośrednio z dotacji otrzymywanych z budżetu gminy, 

a dochody odprowadzane są na rachunek podstawowy budżetu gminy. 

 3. Wysokość rocznej dotacji ustala Rada Miejska w Łańcucie. 

 

 

 § 12. 1. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie planu finansowego. 

 2. Plan finansowy sporządza Dyrektor Ośrodka. 

 

 

 § 13. 1. Ośrodek prowadzi działalność na zasadach racjonalnego gospodarowania oraz 

rachunku gospodarczego. 

 2. Ośrodek prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach. 



 3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem gminy prowadzi Skarbnik 

Miasta. 

 

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

 

 § 14. 1. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień 

niniejszego Statutu. 

 2. Zmiany  w Statucie Ośrodka mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego 

nadania. 

 

 

 § 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami mają zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 


