
UCHWAŁA NR 46.434.2018
RADY MIASTA RYDUŁTOWY

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej pod nazwą „Rydułtowski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji”

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

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,

zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się statut Rydułtowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji zgodnie załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3. 

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy

Lucjan Szwan
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Załącznik do uchwały Nr 46.434.2018

Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 20 września 2018 r.

Statut Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Miasta 
Rydułtowy nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Podstawowym celem Ośrodka jest realizacja zadań własnych Miasta Rydułtowy w zakresie kultury fizycznej 
oraz zadań zleconych i powierzonych gminie w tym zakresie.

§ 2. 

1. Organem założycielskim Ośrodka jest Rada Miasta Rydułtowy, a nadzór nad jego działalnością sprawuje 
Burmistrz Miasta Rydułtowy.

2. Organ założycielski zapewnia Ośrodkowi środki finansowe niezbędne do jego działalności.

3. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Rydułtowy.

4. Siedziba Ośrodka mieści się w Rydułtowach przy ul. Gen. Józefa Bema 126 C.

5. Ośrodek może używać skrótu: „ROSIR”.

6. Ośrodek używa pieczątki podłużnej o następującej treści: Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
44-280 Rydułtowy, ul. Gen. Józefa Bema 126 C.

7. Treść pieczątki może być uzupełniona o numer telefonu, REGON.

Rozdział 2.
Cele i zakres działania

§ 3. 

Celem Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, 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.

§ 4. 

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1) planowanie i realizacja wszelkich usług dla mieszkańców Miasta Rydułtowy w zakresie sportu i rekreacji, 
przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i organami administracji związanymi z kulturą 
fizyczną i sportem,

2) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zarządzanej przez Ośrodek zgodnie z zapotrzebowaniem 
społecznym, w tym:

a) jednostkom działającym w zakresie oświaty,

b) klubom i związkom sportowym,

c) organizacjom kultury fizycznej,

d) innym instytucjom i organizacjom społecznym i zawodowym,
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e) osobom fizycznym,

3) prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działalności Ośrodka,

4) właściwe zarządzanie, eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej przekazanej 
Ośrodkowi,

5) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w tym m.in. poprzez 
organizację zawodów i festynów sportowych oraz innych imprez rekreacyjno - sportowych,

6) prowadzenie działalności usługowo – gospodarczej i pomocniczej w celu prawidłowego gospodarowania 
powierzonym mieniem,

7) przygotowanie i realizacja całorocznego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
oraz osób dorosłych,

8) realizacja zadań dotyczących wymiany sportowej z zagranicą w ramach podpisanych przez Miasto umów,

9) pomoc merytoryczno - organizacyjna przy organizowaniu imprez sportowych w Mieście przez podmioty 
działające w sferze sportu.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 5. 

1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych pracowników 
Ośrodka.

§ 6. 

1. Dyrektor wyznacza pracownika, który kieruje Ośrodkiem w czasie nieobecności Dyrektora.

2. Zakres uprawnień pracownika, o którym mowa w ust. 1 określa pełnomocnictwo udzielone mu przez 
Dyrektora.

§ 7. 

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Ośrodka.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowo-księgowa

§ 8. 

1. Zasady gospodarki finansowej Ośrodka reguluje ustawa o finansach publicznych oraz ustawa 
o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

3. Obsługę finansowo - księgową, administracyjną i organizacyjną w rozumieniu art. 10a - 10d ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym prowadzi jednostka obsługująca.

4. Jednostkę obsługującą wskazuje oraz zakres obsługi określa odrębna uchwała Rady Miasta Rydułtowy.

5. Ośrodek gospodaruje mieniem powierzonym przez Miasto Rydułtowy oraz zapewnia jego prawidłowe 
wykorzystanie i ochronę.
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Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. 

Ośrodek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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