UCHWAŁA NR V/50/19
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie nadania statutu gminnej jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Michałowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354, 2245), Rada
Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Michałowie, w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc załącznik do uchwały Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2011r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie
Maria Bożena Ancipiuk
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Załącznik do uchwały Nr V/50/19
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 26 lutego 2019 r.
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie
Rozdział 1.
Postanowienie ogólne
§ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie, zwany dalej MOSiR, jako jednostka organizacyjna
Gminy Michałowo prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie używa skróconej nazwy „ MOSiR” w Michałowie.
§ 3. MOSiR działa na podstawie przepisów prawnych, w szczególności:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432,
2500),
2. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1263, 1669),
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r.
poz. 1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354, 2245),
oraz niniejszego Statutu.
§ 4. MOSiR działa na obszarze gminy Michałowo.
§ 5. Siedziba MOSiR znajduje się w Michałowie przy ulicy Sienkiewicza 21A.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działalności
§ 5. MOSiR realizuje zadania Gminy Michałowo w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej,
sportu i rekreacji.
§ 6. Podstawowym zadaniem MOSiR jest prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu i rozwojowi
kultury fizycznej, w szczególności:
1. Tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo- rekreacyjnej;
2. Rozwijanie usług w zakresie rekreacji i rehabilitacji ruchowej;
3. Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo- rekreacyjnych;
4. Propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej;
5. Prowadzenie wszelkich innych dozwolonych prawem form działalności w zakresie kultury fizycznej;
6. Prowadzenie działalności promocyjnej z zakresu działalności MOSiR;
7. Tworzenie warunków organizacyjnych do rozwoju sportu.
§ 7. MOSiR realizuje zadania określone w §6 poprzez:
1. Prowadzenie kąpieliska sportowo-rekreacyjnego;
2. Organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
3. Prowadzenie różnych sekcji i dyscyplin sportowych;
4. Rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki dla społeczeństwa Miasta
Michałowa i gminy;
5. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację imprez o charakterze rodzinnym
6. Współpraca z jednostkami działającymi w zakresie ochrony zdrowia dla wykorzystania rehabilitacji
i odnowy biologicznej
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7. Współpraca z lokalnymi samorządami, szkołami, stowarzyszeniami, administracją Lasów Państwowych
w zakresie edukacji ekologicznej i promocji walorów przyrodniczych, kulturowych i rekreacyjnych regionu.
8. Organizowanie prelekcji związanych z edukacją przyrodniczo-ekologiczną oraz promocją walorów
turystyczno-rekreacyjnych Ziemi Michałowskiej
9. Administrowanie obiektami, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi;
10. Wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, związków i stowarzyszeń w zakresie sportu,
rekreacji, turystyki, ochrony przyrody i ekologii.
11. Wynajem obiektów, lokali, urządzeń, sprzętu sportowego i turystycznego;
12. Działalność marketingową i konsultingową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 8. 1. MOSiR-em zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor i odpowiada za całokształt działalności
w ramach udzielonego pełnomocnictwa, a także ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania.
2. Dyrektora MOSiR zatrudnia Burmistrz Michałowa.
§ 9. Dyrektor MOSiR wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
w stosunku do pracowników zatrudnionych w MOSiR.
§ 10. Wewnętrzną organizację MOSiR oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności
i odpowiedzialności osób zatrudnionych określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora, który
podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Michałowa.
§ 11. Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Michałowa.
Rozdział 4.
Mienie i finanse
§ 12. 1. Mienie MOSiR jest mieniem komunalnym, będącym w zarządzie MOSiR.
2. MOSiR zarządza mieniem komunalnym zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i obowiązującymi
przepisami.
§ 13. 1. MOSiR jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nie posiadającą osobowości
prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek
dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
2. Podstawą gospodarki finansowej MOSiR jest plan dochodów i wydatków.
3. MOSiR posiada odrębny rachunek bankowy.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 14. Zmiany statutu MOSiR mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
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