Załącznik
do Uchwały Nr 145/XII/2007
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 28.06.2007 r.
(wersja ujednolicona zgodnie
z Uchwałą nr 346/XX/2012
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 29.03.2012 r.)

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W CZĘSTOCHOWIE
Rozdział I - Postanowienia ogólne
§ 1.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, zwany dalej Ośrodkiem,
działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (jt. Dz. U.
z 2011 r. Nr 45, poz. 236),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami),
5) ustawy z dnia 26 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857
z późniejszymi zmianami),
6) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie
sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),
7) zarządzenia Nr 3/79 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 stycznia
1979 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
8) niniejszego Statutu,
9) innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 2.
1. Ośrodek jest samorządowym zakładem budżetowym i podlega Prezydentowi
Miasta Częstochowy.
2. Ośrodek prowadzi działalność na terenie miasta Częstochowy.
§ 3.
Siedzibą Ośrodka jest miasto Częstochowa.
Rozdział II - Przedmiot i zakres działania
§ 4.
Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności o charakterze
użyteczności publicznej, której celem jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców
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w zakresie sportu, rekreacji i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
osób niepełnosprawnych poprzez:
1) udostępnianie posiadanych obiektów stanowiących bazę sportową
i rekreacyjną na rzecz:
a) klubów i związków sportowych,
b) organizacji kultury fizycznej,
c) innych organizacji i stowarzyszeń,
d) osób fizycznych,
e) innych osób prawnych.
2) organizowanie imprez z zakresu kultury fizycznej i turystyki,
§ 5.
Ośrodek prowadzi w ramach usług komunalnych działalność gospodarczą celem
uzyskania środków na pokrycie kosztów utrzymania swojej działalności
i funkcjonowania zgodnie z celami statutowymi, w szczególności poprzez:
1) prowadzenie działalności usługowej,
2) organizowanie imprez: sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
3) prowadzenie działalności promujących kulturę fizyczną i turystykę,
4) prowadzenie
wypożyczalni
sprzętu:
sportowego,
rekreacyjnego
i turystycznego,
5) prowadzenie innej działalności zleconej lub podejmowanej z własnej
inicjatywy.
Rozdział III - Organizacja Ośrodka
1.
2.
3.
4.

§ 6.
Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Częstochowy.
Dyrektor zarządza Ośrodkiem w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy
na mocy i w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
Dyrektor Ośrodka podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie
z obowiązującym prawem i ponosi za nie odpowiedzialność.
Dyrektor
Ośrodka
przedstawia
Prezydentowi
Miasta
Częstochowy
propozycje wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone
przez Ośrodek w tym także za korzystanie z obiektów i urządzeń
o charakterze użyteczności publicznej będących w zarządzie Ośrodka.

§ 7.
1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor we współpracy z Zastępcami Dyrektora
i Głównym Księgowym oraz podległymi mu bezpośrednio komórkami
organizacyjnymi i stanowiskami pracy.
2. Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor
Ośrodka.
§ 8.
Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka
nadany przez Prezydenta Miasta Częstochowy.
§ 9.
Ośrodek dysponuje samodzielnie rachunkiem bankowym.
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Rozdział IV - Mienie Ośrodka
§ 10.
1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym, będącym w zarządzie Ośrodka.
Wykaz obiektów użyteczności publicznej stanowiących bazę materialną
Ośrodka zawiera załącznik do niniejszego Statutu.
2. Ośrodek zarządza mieniem komunalnym zgodnie z zasadami prawidłowej
gospodarki i obowiązującymi przepisami.
Rozdział V - Działalność Ośrodka
1.

2.
3.

4.
5.
1.
2.

§ 11.
Dyrektor Ośrodka kieruje jednoosobowo działalnością Ośrodka, zaciąga
zobowiązania do wysokości kwot określonych planem finansowym
zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Częstochowy w granicach
udzielonego mu pełnomocnictwa.
Zastępcy Dyrektora, Główny Księgowy oraz pełnomocnicy Ośrodka działają
w granicach umocowania udzielonego przez Dyrektora Ośrodka.
Czynności prawne obejmujące zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie
prawem w imieniu Ośrodka reguluje pełnomocnictwo. Do czynności
przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta
Miasta Częstochowy.
Pełnomocników Ośrodka powołuje i odwołuje Dyrektor Ośrodka.
Udzielanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12.
Ośrodek prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
Plan finansowy Ośrodka zatwierdza Prezydent Miasta Częstochowy.

§ 13.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych.
2. Ośrodek prowadzi rachunkowość, zgodnie z typowym planem kont
dla zakładów budżetowych oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania
finansowe, zgodnie z przepisami o sprawozdawczości budżetowej, stosując
w planowaniu ewidencji i sprawozdawczości, dla poszczególnych rodzajów
przychodów i rozchodów, podziałki przewidziane w przepisach o klasyfikacji
dochodów i wydatków budżetowych.
3. Wszystkie wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności,
Ośrodek pokrywa z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży usług
komunalnych o charakterze użyteczności publicznej oraz dotacji
przedmiotowej z budżetu miasta.
4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem miasta przeprowadza
Skarbnik Miasta Częstochowy.
§ 14.
Szczegółową działalność Ośrodka w zakresie planowania i sprawozdawczości
statystycznej, tworzenia i dysponowania funduszami oraz ustalania czynszu,
regulują odrębne przepisy prawne.
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Rozdział VI - System kontroli zarządczej
§ 15.
1. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ośrodku.
2. Kontrola zarządcza jest realizowana z zachowaniem Standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszonych w Komunikacie
Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., zgodnie z Zarządzeniem
Nr 559/11 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych
i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy
oraz nadzoru nad jej realizacją, oraz zgodnie z innymi obowiązującymi
przepisami prawa, w tym wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora Ośrodka.
Rozdział VII - Prawa i obowiązki pracowników
§ 16.
Prawa i obowiązki pracowników określają:
1) Kodeks Pracy,
2) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami),
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398
z późniejszymi zmianami),
4) inne obowiązujące przepisy prawa.
Rozdział VIII - Nadzór nad Ośrodkiem
§ 17.
Nadzór nad działalnością statutową Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta
Częstochowy poprzez swoje struktury.

Rozdział IX - Postanowienia końcowe
§ 18.
1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego
nadania.
3. Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia Uchwały Rady
Miasta Częstochowy w sprawie zatwierdzenia Statutu.
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