
UCHWAŁA NR XIII/168/2019
RADY GMINY JABŁONNA

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie oraz nadania statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h, art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 9 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia   8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.1)), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010r. o sporcie (Dz. U. z 2019r. poz. 1468) oraz art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 
i 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.2)) Rada Gminy Jabłonna uchwala co 
następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2020 r. powołuje się gminną jednostkę organizacyjna pod nazwą  Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Jabłonnie dla wykonywania zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, turystyki 
i rekreacji, w tym zarządzania i utrzymania terenów, obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

§ 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie prowadzić będzie gospodarkę finansową w formie jednostki 
budżetowej. 

§ 3. Szczegółowy zakres zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie, o których mowa w § 1 oraz jego 
organizację określa Statutu nadany w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna. 

§ 5. Uchwała wchodzi  w życie 14 dni  od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urządowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Nowosiński

1) zmiany tekstu jednolitego opublikowane zostały w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1696 oraz 1815;
2) zmiany tekstu jednolitego opublikowane zostały w Dz. U. z 2019r. poz.2245.
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Załącznik do uchwały Nr XIII/168/2019

Rady Gminy Jabłonna

z dnia 25 listopada 2019 r.

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jabłonnie

I.  Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie zwany dalej OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy 
Jabłonna i stanowi część majątku gminy, wyodrębnioną funkcjonalnie w formie jednostki budżetowej

2. OSiR działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm);

2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2019r. poz. 1468)

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z póżn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351 z póżn. zm.);

5) niniejszego Statutu.

§ 2. 1.  Terenem działania OSiR jest Gmina Jabłonna zwana dalej Gminą.

2. Siedziba OSiR mieści się w Chotomowie przy ul. Partyzantów 124, 05-123 Chotomów.

3. OSiR używa nazwy w pełnym brzmieniu: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jabłonnie” lub skrótu  „OSiR 
w Jabłonnie”

4. OSiR używa pieczęci prostokątnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby jednostki.

5. OSiR może posiadać logo.

II.       Cel i zakres działalności

§ 3. Celem działania OSiR jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji oraz utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

§ 4. Do zadań OSiR należy wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie 
inicjowania, organizowania i upowszechniania szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu i rekreacji 
w szczególności:

1) prognozowanie, planowanie i rozwój wszystkich form kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie;

2) zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością 
Gminy lub własnością innych podmiotów, a pozostającymi w dyspozycji Gminy na podstawie zawartych 
umów lub odrębnych przepisów, w tym konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejącej bazy 
sportowo-rekreacyjnej;

3) realizacja zadań Gminy Jabłonna w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w sposób zapewniający 
efektywne wykorzystanie powierzonego mienia oraz optymalne zaspakajanie potrzeb mieszkańców Gminy 
w tym zakresie, w szczególności:

a) udostępnianie, w tym odpłatnie, bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom Gminy oraz zainteresowanym 
podmiotom, w tym stowarzyszeniom i klubom sportowym, organizacjom kultury fizycznej, 
organizacjom pozarządowym i osobom indywidualnym,

b) nieodpłatne udostępniania, na podstawie zawartych porozumień, bazy sportowo-rekreacyjnej 
przedszkolom i szkołom gminnym na potrzeby realizacji zajęć obowiązkowych i dodatkowych 
wynikających z ich planów pracy,

c) tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji mieszkańcom Gminy Jabłonna, 
w tym osobom z niepełnosprawnościami,

d) organizacja i zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
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e) prowadzenia szkolenia grup młodzieżowych oraz stwarzanie im warunków uczestniczenie 
w rozgrywkach sportowych,

d) zapewnienie kadry trenersko – instruktorskiej dla prowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych,

4) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu, w szczególności:

a) propagowanie zdrowego trybu życia,

b) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej, promującej sport i sportowy styl 
życia;

5) współpraca z organizacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej;

6) współpraca z Gminnym Centrum Kultury w Jabłonnie, sołectwami i innymi podmiotmi w zakresie 
organizacji imprez dla społeczności gminnej;

7) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy;

8) realizacja innych zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zleconych przez Gminę lub 
wynikających z odrębnych przepisów.

III.  Zarządzanie i organizacja

§ 5. 1.  Organem zarządzającym OSiR jest Dyrektor, działający jednoosobowo  na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Jabłonna .

2. Dyrektor kieruje działalnością OSiR i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Do zakresu działania Dyrektora należą w szczególności:

1) zarządzanie mieniem OSiR-u,

2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;

3) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych;

4) ustalenie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego;

5) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności;

6) występowanie w zależności od potrzeb, z wnioskiem o dokonanie zmian w planie finansowym.

4. Dyrektor opracowuje i przedkłada Wójtowi Gminy Jabłonna zwanemu dalej Wójtem:

1) roczny plan działania w zakresie realizacji działań statutowych;

2) roczne sprawozdanie z działalności w zakresie realizacji zadań statutowych.

5. Dyrektor jest przełożonym pracowników OSiR i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

6. Na czas swojej nieobecności Dyrektor wyznacza osobę go zastępującą spośród pracowników OSiR.

§ 6. 1.  Dyrektora OSiR zatrudnia i zwalnia oraz wykonuje w stosunku do niego czynności z zakresu prawa 
pracy przewidziane dla pracodawcy Wójt.

2. Kandydata na dyrektora OSiR wybiera się na okres 5 lat w postępowaniu konkursowym ogłoszonym 
przez Wójta.

§ 7. 1.  W OSiR zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

2. Dyrektor i pracownicy OSiR powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk 
i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

3. Do Dyrektora i pracowników OSiR stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych.

4. Pracowników OSiR zatrudnia i zwalnia oraz dokonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy 
Dyrektor

5. Szczegółową organizację wewnętrzną OSiR oraz zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk 
pracy ustala Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

IV.       Mienie Ośrodka Sportu i Rekreacji
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§ 8. Mienie zarządzane przez OSiR stanowi własność komunalną Gminy Jabłonna.

§ 9. 1.  Wójt Gminy przekazuje mienie OSiR-owi, biorąc pod uwagę efektywne i celowe wykorzystywanie 
mienia gminnego. 

2. Przyjęcie przez OSiR poszczególnych składników mienia komunalnego następuje na podstawie 
protokołu.

3. OSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego 
prawidłową eksploatację i ochronę.

4. Zbycie zbędnych środków trwałych przez OSiR następuje zgodnie z odrębnymi przepisami

V.       Gospodarka finansowa

§ 10. OSiR prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa na zasadach określonych w ustawie 
o finansach publicznych.

§ 11. Podstawą gospodarki finansowej OSiR jest roczny plan finansowy opracowany przez Dyrektora 
i zatwierdzony przez Wójta.

§ 12. OSiR prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się efektywnością ich 
wykorzystania.

§ 13. OSiR posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 14. Księgowość OSiR prowadzona jest zgodnie z przepisami i według zasad stosowanych 
w rachunkowości budżetowej.

VI.  Postanowienia końcowe

§ 15. OSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

§ 16. Zmiany w Statucie OSiR mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 17. Niniejszy statut stanowi podstawę normatywną do opracowania przez Dyrektora wewnętrznych 
regulaminów, struktur i innych zarządzeń niezbędnych do realizowania zadań OSiR.
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Uzasadnienie

Przyczyną powołania nowej jednostki gminnej - Ośrodka Sportu i Rekreacji jest wzrost zadań z zakresu
sportu, kultury fizycznej i rekreacji wynikający ze wzrostu liczby mieszkańców Gminy Jabłonna oraz
rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i potrzeby właściwego jej wykorzystania.

Nowa jednostka przejmie część zadań i obiektów dotychczasowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Jabłonnie, który działając w oparciu o przepisy właściwe dla instytucji kultury łączył działalnośc z 2
obszarów: kultury i szeroko pojętego sportu.
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