
 

 

UCHWAŁA NR X/83/19 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "CENTRUM" w Wodzisławiu Śląskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut jednostce budżetowej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” 

w Wodzisławiu Śląskim, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc uchwała Nr XIV/173/99 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 30 grudnia 1999 r. 

w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim oraz uchwała 

Nr XLV/453/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 sierpnia 2019 r. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego 

 

 

Dezyderiusz Szwagrzak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 4846



Załącznik do uchwały Nr X/83/19 

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego 

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

 

STATUT 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim, zwany dalej „Ośrodkiem” 

działa według obowiązujących na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, a w szczególności: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506); 

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.); 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869); 

- ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351); 

- niniejszego statutu. 

§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Wodzisławia Śląskiego działającą w formie jednostki 

budżetowej. 

§ 3. 1. Ośrodek może używać skróconej nazwy: MOSiR „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim. 

2. Ośrodek może posiadać własny znak graficzny. 

§ 4. Terenem działania Ośrodka jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5. Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Bogumińskiej 8 w Wodzisławiu Śląskim. 

Rozdział 2. 

Przedmiot działania Ośrodka 

§ 6. 1. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 

utrzymanie i zagospodarowanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz tworzenie warunków dla rozwoju 

wszelkich form aktywności fizycznej w zakresie promowania, popularyzacji i upowszechniania kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji. 

2. Do podstawowej działalności Ośrodka należy: 

- zarządzanie przekazanymi przez Miasto obiektami, terenami, urządzeniami oraz infrastrukturą o charakterze 

sportowym i rekreacyjnym, a także innymi obiektami o charakterze użyteczności publicznej, 

- udostępnianie przez Ośrodek nieruchomości w tym obiektów i baz sportowo - rekreacyjnych, sprzętu 

sportowego, technicznego i wyposażenia, w szczególności na podstawie umów dzierżawy lub najmu 

z klubami, związkami sportowymi, organizacjami sportowo-rekreacyjnymi, zakładami pracy, placówkami 

oświatowymi, a także innymi podmiotami, 

- dbanie o bazę i infrastrukturę sportową i rekreacyjną podlegającą Ośrodkowi, a w szczególności pełnienie 

funkcji inwestora przy realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych, 

- kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w sporcie i rekreacji, 

- popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu, rekreacji, turystyki oraz działań prozdrowotnych, 

- organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych w postaci wycieczek, 

obozów, zimowisk, półkolonii zarówno na terenie obiektów własnych jak i obcych, 

- współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami oraz organizacjami sportowymi o zasięgu lokalnym 

i ponadlokalnym w zakresie realizacji zadań statutowych Ośrodka, 
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- świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji dla społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych, 

- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania partnerów, w szczególności związków sportowych 

i sponsorów w celu organizacji imprez i zawodów sportowych, 

- podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania działalności 

statutowej Ośrodka, 

- tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego, 

- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych oraz imprez widowiskowo-sportowych, 

- prowadzenie działalności w zakresie szkolenia sportowego w ramach szkółek sportowych w różnych 

dyscyplinach dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 

- podejmowanie działań o charakterze rekreacyjno-sportowym w celu przeciwdziałania uzależnieniom 

i patologiom społecznym, 

- prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej w zakresie działalności Ośrodka, 

- prowadzenie działalności usługowo – gospodarczej i pomocniczej w celu prawidłowego gospodarowania 

powierzonym mieniem, 

- realizacja zadań dotyczących zagranicznej wymiany sportowej w ramach podpisanych przez Miasto umów, 

- promowanie i tworzenie warunków dla rodzinnego uczestnictwa w imprezach sportowych i rekreacyjnych. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie 

§ 7. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności Ośrodka 

działając jednoosobowo na podstawie Statutu i udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Wodzisławia 

Śląskiego pełnomocnictwa. 

2. Dyrektora zatrudnia Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego na podstawie umowy o pracę. 

3. Dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie pełnomocnictwa 

udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

4. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym. 

5. W razie nieobecności Dyrektora Ośrodka zastępuje go wyznaczony, upoważniony pracownik. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

§ 8. Ośrodek jest jednostką budżetową, której dochody i wydatki w całości objęte są budżetem miasta 

Wodzisławia Śląskiego, prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych. 

§ 9. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych. 

§ 10. Rachunkowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości 

z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących jednostek budżetowych. 

§ 11. Ośrodek jest wyposażony w majątek służący do realizacji zadań statutowych, który jest własnością 

Miasta Wodzisławia Śląskiego. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 12. Zmiana statutu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 
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