
UCHWAŁA NR LIV/477/2014
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się statut Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.

2. Statut Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońska.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/215/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie 
uchwalenia statutu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.

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

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku

Jolanta Anna Mikołajewska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 maja 2014 r.

Poz. 4567



 
 
 
 
 

STATUT  

MIEJSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W PŁO ŃSKU 

 
 

ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku, zwane w dalszej części statutu MCSiR, 

zostało utworzone na podstawie uchwały nr XXXVIII/10/98 Rady Miejskiej w Płońsku  
z dnia 28 stycznia 1998 roku w sprawie likwidacji i utworzenia jednostek 
organizacyjnych Gminy Miasto Płońsk.  

 
§ 2. MCSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Płońsk, działającą jako wyodrębniona          

jednostka budżetowa.  
 
§ 3. Siedziba MCSiR znajduje się w Płońsku, przy ul. Kopernika 3. 
 
§ 4. Terenem działania MCSiR jest powiat płoński. 
 
§ 5. MCSiR działa na podstawie:  
 
1) Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.). 
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594  

ze zm.). 
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885  

ze zm.). 
4) Niniejszego Statutu. 
 
§ 6. Nadzór nad działalnością MCSiR sprawuje Burmistrz Miasta Płońska. 
 
§ 7. MCSiR używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby oraz  
       nr NIP. 

 
 
 
 
 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/477/2014
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 17 kwietnia 2014 r.
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ROZDZIAŁ II 
 

Zakres działania Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku 
 

§ 8. Podstawowym celem MCSiR jest krzewienie i upowszechnianie oraz ochrona kultury 
fizycznej i turystyki.  

 

§ 9. Do podstawowych zadań MCSiR należą w szczególności:  
 

1)  rozwój różnych dyscyplin sportowych; 
2)  rozwój bazy sportowej i turystycznej; 
3) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom,  

w tym: klubom i związkom sportowym, fundacjom, organizacjom kultury fizycznej  
i turystyki, organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom, uczelniom, zakładom 
pracy i innym użytkownikom; 

4) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację własnych imprez rekreacyjno – 
sportowych i turystycznych dla społeczności lokalnej;  

5) czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym gminy; 
6) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w sporcie; 
7) gromadzenie, upowszechnianie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie 

materialnych osiągnięć związanych z kulturą fizyczną i sportem; 
8) organizowanie zawodów oraz imprez rekreacyjnych i sportowych; 
9) organizowanie wypoczynku dla grup sportowych, rekreacyjnych i innych osób 

fizycznych i prawnych; 
10) organizacja warsztatów, szkoleń itp. w zakresie profilaktyki, socjoterapii, edukacji. 

 

§ 10. MCSiR realizuje swoje zadania przede wszystkim przez: 
 

1) propagowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki poprzez aktywne uczestnictwo  
w realizacji programów gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych  
i międzynarodowych; 

2) współdziałanie z władzami samorządowymi oraz właściwymi instytucjami, 
organizacjami, osobami fizycznymi w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu oraz 
form aktywnego wypoczynku; 

3) zarządzanie obiektami, urządzeniami dbając o ich utrzymanie, modernizację i 
rozbudowę; 

4) organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych imprez sportowych i turystycznych; 
5) prowadzenie działalności szkoleniowej i organizowanie różnorodnych form edukacji 

sportowej i turystycznej, wypoczynku oraz warsztatów profilaktycznych i 
socjoterapeutycznych; 

6) sprawowanie opieki wychowawczej oraz zapewnienie wysokiego poziomu moralnego 
sportowców. 

 

§ 11. 1. MCSiR sprawuje funkcje w zakresie koordynowania i nadzorowania działalności 
placówek sportu i turystyki na terenie powiatu płońskiego. 

2. MCSiR współpracuje z zarejestrowanymi działającymi na terenie płońska klubami 
sportowymi, stowarzyszeniami i związkami sportowymi oraz turystycznymi. 
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§ 12. MCSiR na zasadach określonych w odrębnych przepisach: 
 

1) organizuje zawody sportowe i rekreacyjne, rajdy i olimpiady lokalne; 
2) organizuje imprezy zlecone; 
3) prowadzi inne formy działalności służące rozwojowi sportu i turystyki. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
 

Zarządzanie i organizacja MCSiR 
 
§ 13. 1. MCSiR kieruje i zarządza Dyrektor oraz reprezentuje MCSiR na zewnątrz. 

2. Z Dyrektorem MCSiR stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta 
Płońska. 

3. Szczegółową organizację MCSiR określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony 
przez Burmistrza Miasta Płońska. 

4. MCSiR jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników. 
5. Za MCSiR czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor MCSiR.  
 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

Maj ątek i finanse Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji 
 
§ 14. 1. MCSiR prowadzi gospodarkę finansową i dokonuje rozliczenia z budżetem na 

zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, określonych w ustawie z dnia  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.). 

2. Podstawą gospodarki finansowej MCSiR jest roczny plan finansowy uchwalony 
przez Radę Miejską w Płońsku. 

3. Przychodami MCSiR są wpływy z prowadzonej działalności, środki otrzymane od 
osób fizycznych i prawnych, darowizny. 

4. Cennik korzystania z obiektów sportowych podlega zatwierdzeniu przez Radę  
Miejską w Płońsku. 

5. MCSiR posiada odrębny rachunek bankowy, na którym gromadzone są środki 
pieniężne: 

 1) otrzymane z budżetu Gminy Miasto Płońsk na finansowanie wydatków 
budżetowych; 
2) środki z przychodów. 

6. Nadzór nad finansami MCSiR sprawuje Dyrektor. 
 
§ 15. Działalność MCSiR jest finansowana ze środków przekazanych przez Gminę Miasto   

Płońsk. 
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§ 16. 1. Mienie MCSiR jest mieniem komunalnym, stanowiącym własność Gminy Miasto 
Płońsk, przekazanym w zarząd i administrację. 

2. MCSiR gospodaruje samodzielnie wydzieloną częścią mienia komunalnego oraz 
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków. 
3. MCSiR sprawuje zarząd nad: 

1) Krytą Pływalnią, Halą Sportową, Stadionem, znajdującymi się w Płońsku przy  
ul. Kopernika  3; 

2) Kompleksem Boisk Sportowych „Orlik 2012” przy ul. Ks. R. Jaworskiego 25; 
3) Kompleksem Boisk Sportowych „Orlik 2012” przy ul. Płockiej 60; 
4) Lodowiskiem ze stałą płytą wraz ze skate parkiem oraz budynkiem zaplecza; 
5) Boiskiem Wielofunkcyjnym przy ul. Północnej; 
6) Ośrodkiem Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej Gminy Miasta 

Płońsk Goszczyce Średnie.  
 
 

ROZDZIAŁ V 
 

Postanowienia końcowe 
 
§ 17. Zmiany niniejszego statutu mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego   

uchwalenia.  
 
§ 18. 1. Połączenie, podział i likwidacja MCSiR następuje na podstawie uchwały Rady 

Miejskiej w Płońsku. 
2. Uchwała o likwidacji MCSiR określi sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie 

przeznaczony jego majątek.  
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Uzasadnienie

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku

Statut uchwalony Uchwałą Nr XXVI/215/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 maja 2012 roku jest 
niedostosowany do aktualnego stanu prawnego.

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku zmienia zakres działania terytorialnego i merytorycznego 
z uwagi na fakt powierzenia Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji w zarząd i administrację Ośrodka 
Edukacji, Profilaktyki i Integracji Środowiskowej Gminy Miasta Płońsk w Goszczycach Średnich.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku

Jolanta Anna Mikołajewska
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