Uchwała Nr LVI/756/2010
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10, art.18 ust.1 i ust.2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.
4 ust.1 pkt 8 i art.12 pkt 8 lit. i w zw. z art. 91 i art.92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) ,
art.11 ust.2 i ust.3 w zw. z art. 16 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- o finansach
publicznych ( Dz.U. Nr 157,poz 1240 z póżn. zm.) uchwala się , co następuje:
§1.
Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nadaje się statut stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§3.
Traci moc uchwała Nr XXIV/401/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 listopada 2004r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr LVI/756/2010 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 października 2010 roku
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz
wprowadzeniem zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, stanowiących
podstawę działania Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu , zachodzi
konieczność dostosowania zapisów statutu jednostki do aktualnych uregulowań prawnych.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.

Załącznik do
Uchwały Nr LVI/756/2010
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 października 2010 roku

STATUT
Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu zwany dalej „Ośrodkiem" działa na
podstawie:
− ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 z późn.zm),
− ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1592 z późn.zm.)
− ustawy z dnia 25czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127,
poz. 857
późn. zm.),
− ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157),
ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62,
poz. 504),
− ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 Nr 223,
poz. 2268 z późn. zm.),
− ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 Nr 152,
poz. 1223 z późn. zm.),
− rozporządzeń wykonawczych oraz niniejszego statutu.
−

§ 2.
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą w formie samorządowego
zakładu budżetowego.
2. Terenem działania Ośrodka jest miasto Kalisz ,a siedziba znajduje się w Kaliszu, przy
ul. Łódzkiej 19-29.
3. Ośrodek jest pracodawcą dla wszystkich zatrudnianych w nim osób.

Rozdział II
CEL I ZADANIA OŚRODKA
§ 3.
1. Celem działania Ośrodka jest zapewnienie prawidłowej realizacji procesu wychowania
fizycznego, uprawiania sportu, rekreacji i rehabilitacji ruchowej oraz upowszechniania
kultury i turystyki.
2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
a) świadczenie usług w zakresie sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury i turystyki ,
b)
realizacja
specjalistycznych
świadczeń
w
zakresie
rehabilitacji
i profilaktyki,
c)
organizowanie zawodów sportowych, imprez i przedsięwzięć rekreacyjnych,
kulturalnych i rehabilitacyjnych,
d)
zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz ich efektywna eksploatacja
dla potrzeb sportu, rehabilitacji i rekreacji,
e)
wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, związków
i stowarzyszeń kultury fizycznej,
f)
prowadzenie działalności popularyzatorskiej, wychowawczej i promocyjnej
w zakresie kultury fizycznej, rekreacji, rehabilitacji, kultury i turystyki.
3. Ośrodek w ramach obowiązujących przepisów prawa, prowadzi komercyjną działalność
gospodarczą, usługową, handlową, impresaryjną, a pozyskane środki finansowe przeznacza
wyłącznie na realizację zadań statutowych.

Rozdział III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 4.
1. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Kalisza.
2. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Prezydenta Miasta Kalisza.
3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje upoważniony przez niego pracownik.
§ 5.
Strukturę organizacyjną, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania Ośrodka określa
regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta
Kalisza.

Rozdział IV
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 6.
Majątek Ośrodka stanowi własność komunalną Miasta Kalisza i może być wykorzystany jedynie
do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
§ 7.
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z
obowiązującymi dla samorządowych zakładów budżetowych.

przepisami

prawa

§ 8.
Ceny i opłaty za usługi użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów
i urządzeń Ośrodka a także sposób ich ustalania określa Prezydent Miasta Kalisza.

Rozdział V
NADZÓR I KONTROLA
§ 9.
Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje bezpośrednio Prezydent Miasta Kalisza, w jego
zastępstwie Wiceprezydent.
§ 10.
1. Kontrola zarządcza obejmuje działania Ośrodka mające wpływ na osiąganie celów
i realizacje zadań określonych w § 3 statutu, w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy.
2. Kontrola zarządcza realizowana jest w oparciu o szczegółowe uregulowania
wewnętrzne w tym zakresie oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11.
Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

