UCHWAŁA NR XV/ 103/ 11
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji” w
Lubsku w trybie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Lubsku w jednostkę budżetową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z
2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.
Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.
U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr
21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146
Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835,Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr
257, poz. 1726.); Rada Miejska w Lubsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2012 roku tworzy się jednostkę budżetową Gminy Lubsko pod
nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji” z siedzibą w Lubsku, zwaną dalej „jednostką”.
2. Jednostce nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem działalności jednostki jest świadczenie usług kultury fizycznej i sportu, w
tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, prowadzonej dotychczas
przez samorządowy zakład budżetowy „Ośrodek Sportu i Rekreacji ”.

§3. Jednostka przejmuje mienie pozostające w użytkowaniu samorządowego zakładu
budżetowego „Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Lubsku, jego należności i zobowiązania oraz
środki pieniężne pozostające w kasie i na rachunku bankowym, określone w bilansie otwarcia
na dzień 1 stycznia 2012 roku, w zakresie odpowiadającym powierzonym zadaniom na dzień
zamknięcia likwidacji tego zakładu, według stanu określonego w bilansie zamknięcia na
dzień 31 grudnia 2011 roku.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2012 roku pracownicy samorządowego zakładu budżetowego
„Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Lubsku, stają się pracownikami jednostki przy zachowaniu
dotychczasowych warunków pracy i płacy, na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu
pracy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Tomiałowicz

Załącznik
do Uchwały Rady
Miejskiej w Lubsku
XV/103/ 11
z dnia 9 listopada 2011

STATUT „OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W LUBSKU”

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku” zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką
organizacyjną Gminy Lubsko działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Ośrodek może używać nazwy skróconej „OSiR w Lubsku”.
§ 2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. Organem założycielskim Ośrodka jest Gmina Lubsko.
§ 4. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Lubsko.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Lubsku, przy ul. Bohaterów 3 d.
3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu, adresem siedziby,
numerami telefonów, numerem NIP oraz numerami REGON.
§ 5. 1 Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym należącym do Gminy Lubsko .

2. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte
wykorzystanie, kierując się zasadami rzetelności, efektywności i celowości.
Rozdział 2.
Zakres działania Ośrodka
§ 6. Ośrodek zaspakaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Gminy Lubsko w zakresie kultury fizycznej
i sportu, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka
§ 7. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor .
2. Kandydata na Dyrektora Ośrodka wyłania się w drodze konkursu przeprowadzanego przez
Burmistrza Lubska.
3. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Lubska, który wykonuje również wobec
Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy.

4. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Lubska.
5. Oświadczenie woli w imieniu Ośrodka w sprawach majątkowych wymaga współdziałania z
Głównym Księgowym Ośrodka.
6. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki wykonuje upoważniony przez niego pracownik.
Upoważnienie wydaje Dyrektor w formie pisemnej.
§ 8. Do zakresu obowiązków Dyrektora Ośrodka należy w szczególności :
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka i kierowanie jego działalnością,
2) opracowywanie oraz realizacja planów finansowych,
3) dysponowanie środkami finansowymi Ośrodka w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,
4) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, w tym występowanie przed sądami i ustanawianie
pełnomocników procesowych,
5) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka,
6) kontrola zarządcza, w tym wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne zarządzeń
wewnętrznych, instrukcji i regulaminów.
§ 9. Dyrektor realizuje zadania Ośrodka przy pomocy podległych pracowników.

§ 10. 1. Dyrektor Ośrodka opracowuje Regulamin Organizacyjny Ośrodka, który zawiera strukturę
organizacyjną, wykaz stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane zadania.

2. Organizację, czas pracy, bhp, dyscyplinę pracy i inne zasady określa Dyrektor Ośrodka w
formie Regulaminu Pracy.
3. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Ośrodku określa
Dyrektor w formie zarządzeń i instrukcji wewnętrznych przy uwzględnieniu obowiązujących
przepisów.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość na zasadach określonych

w przepisach prawa właściwych dla jednostek budżetowych.
2. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu gminy.
3. Ośrodek realizuje swoje wydatki poprzez budżet gminy, a uzyskane dochody odprowadza
do budżetu gminy.

Rozdział 5.
Nadzór nad Ośrodkiem.
§ 14. 1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Lubska .

2. Ośrodek podlega również kontroli zewnętrznej ze strony jednostek i organów do tego
uprawnionych.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 15.1 Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień
niniejszego Statutu.
2. Pracownicy Ośrodka posiadają status pracowników samorządowych i są zatrudnieni na
podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.
3. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego
uchwalenia.

UZASADNIENIE
Podjęcie uchwały wynika z faktu , iż przychody uzyskiwane przez samorządowy zakład
budżetowy- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku nie pokrywają kwot wynikających z
rocznego planu finansowego w stosunku do otrzymywanej dotacji z jednostki samorządu
terytorialnego- Gminy Lubsko. Powyższa sytuacja narusza art. 15 ust. 6 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ) który mówi, że
„Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego, z wyłączeniem dotacji, o których mowa
w ust. 3 pkt 2 i 3, nie mogą przekroczyć 50 % kosztów jego działalności”.

Sporządził: Mateusz Szaja

