
 

 

UCHWAŁA NR LII/469/14 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 25 września 2014 r. 

w sprawie Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 12 ust.1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada Miejska 

w Obornikach Śl. uchwala, co następuje: 

§ 1. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Obornikach Śl. nadaje się Statut w brzmieniu określonym 

w załącznikach do niniejszej Uchwały 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śl. Nr XVI/134/95 z dnia 15 grudnia 1995 r. 

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Obornikach Śl. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śl. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich: 

H. Cymerman 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Załącznik do Uchwały Nr LII/469/14 

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 

z dnia 25 września 2014 r. 

 

STATUT ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 

pn. „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich” 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śl. działa w oparciu o przepisy:  

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)  

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r., poz.855 

z późn. zm.)  

3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.330)  

4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych (Dz. U. z 2013 r., 1050)  

5. Statutu Gminy 6. Niniejszego Statutu 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich - zwany w dalszej części „Ośrodkiem”- jest 

jednostką organizacyjną Gminy Oborniki Śląskie, utworzoną na mocy Zarządzenia Naczelnika Miasta i Gminy 

Oborniki Śląskie z dnia 30 czerwca 1975 roku. 

§ 2. Ośrodek jest zakładem budżetowym, działającym w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

Terenem działania Ośrodka jest Gmina Oborniki Śląskie, a siedzibą – miasto Oborniki Śląskie. 

§ 3. Ośrodek posługuje się pieczęcią firmową o treści: „Ośrodek Sportu i Rekreacji 55-120 Oborniki Śl.  

ul. Poniatowskiego 22 tel. 71 310 12 70, fax. 71 310 11 04 NIP 915-000-38-32”. 

§ 4. Ośrodek posiada logo, którego wizerunek stanowi załącznik nr 1 do Statutu. 

§ 5. Działalność Ośrodka finansowana jest: 

1) z przychodów własnych, uzyskanych z prowadzonej działalności, 

2) dofinansowania przez Gminę – kosztów utrzymania obiektów sportowych, 

3) darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych, 

4) dotacji na zadania zlecone, 

5) innych wpływów. 

§ 6. 1. Ośrodek prowadzi własną gospodarkę finansowo-księgową w oparciu o przepisy dotyczące 

zakładów budżetowych, na podstawie planu finansowego, sporządzonego przez Dyrektora i zatwierdzonego 

przez Burmistrza Obornik Śl.. 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada Dyrektor. 

§ 7. 1. Działalnością Ośrodka kieruje jednoosobowo Dyrektor. 

2. Dyrektora Ośrodka powołuje Burmistrz Obornik Śl.. 

3. Dyrektor kieruje Ośrodkiem w oparciu o pełnomocnictwo Burmistrza Obornik Śl. do dokonywania 

czynności prawnych w ramach zwykłego zarządu. 

§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym. 

2. Regulamin organizacyjny Ośrodka podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Obornik Śl. 

3. Strukturę organizacyjną przedstawia Schemat, stanowiący załącznik nr 2 do Statutu. 

4. Regulamin Ośrodka określa zakres działania Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników 

poszczególnych działów. 
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Rozdział 2. 

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 9. 1. Do zadań statutowych Ośrodka należy realizowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu 

i rekreacji na rzecz mieszkańców Gminy Oborniki Śl. oraz Gości Ośrodka, a w szczególności: 

1) zarządzanie mieniem komunalnym, przekazanym przez samorząd terytorialny, 

2) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 

3) zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie wypoczynku i rekreacji poprzez promocję zdrowego 

stylu życia, 

4) tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, pożytecznego i zdrowego sposobu spędzania 

czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, 

5) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień sportowych uczestników zajęć, 

6) stałe podnoszenie wyszkolenia sportowego uczestników zajęć, 

7) integracja dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnych środowisk w tym również niepełnosprawnych, 

8) propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego, 

sportu i rekreacji w administrowanych obiektach, 

9) organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych a także obozów sportowo-treningowych, 

kolonii, półkolonii, festynów itp., 

10) tworzenie regulaminów, określających zasady korzystania z obiektów, 

11) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego, 

12) zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Ośrodka, 

13) marketing, reklama Ośrodka i Gminy, 

14) prowadzenie różnych form działalności w tym: 

a) wynajem parkingów, pomieszczeń oraz restauracji na prowadzenie działalności gospodarczej 

b) administrowanie placem targowym, 

c) prowadzenie działalności gastronomicznej, 

d) usługi transportowe, 

15) integracja klubów i stowarzyszeń sportowych poprzez wspólną organizację imprez sportowych, 

rekreacyjnych oraz turystycznych, 

16) ). realizacja zadań remontowych w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejącej bazy. 

2. Burmistrz Obornik Śl. może nałożyć na Ośrodek obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to 

niezbędne dla zaspakajania potrzeb ludności oraz innych jednostek organizacyjnych Gminy. 

Rozdział 3. 

MAJĄTEK OŚRODKA 

§ 10. Ośrodek prowadzi działalność w oparciu o przekazane mu w administrowanie mienie komunalne. 

§ 11. W skład obiektów zarządzanych przez Ośrodek wchodzą: 

1) kompleks sportowo-hotelowy, położony przy ul. Poniatowskiego 22, 

2) Ośrodek Wypoczynku Świątecznego z basenem sezonowym oraz terenami rekreacyjnymi położony przy 

ul. Poniatowskiego 22, 

3) korty tenisowe nr 1 i nr 2 przy ul. Poniatowskiego 22, 

4) boisko wielofunkcyjne przy ul. Poniatowskiego 22, 

5) Restauracja położona przy ul. Zielonej 2, 
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6) zespół domków turystycznych wraz z autocampingiem i infrastrukturą pola namiotowego, położony na 

terenie campingu „Pod Topolą” ul. Zielona 4, 

7) kompleks domków turystycznych położonych na obszarze campingu „Tramp” przy ul. Kościuszki 18, 

8) stadion z boiskiem piłkarskim i pawilonem „Pilawa”. 

Rozdział 4. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12. Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

§ 13. Przy Ośrodku mogą być tworzone kluby, ogniska, sekcje oraz stowarzyszenia, realizujące zadania 

z zakresu sportu, rekreacji i turystyki. 

§ 14. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Obornik Śl. 

§ 15. Zmian w Statucie Ośrodka dokonuje Rada Miejska Obornik Śl. w formie Uchwały. 
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Załącznik Nr 1 do Statutu Ośrodka  

Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich 

 

Logo 
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Załącznik Nr 2 do Statutu Ośrodka  

Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich 

 
Schemat Organizacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich 
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