Uchwała Nr XVII/195/2015
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 listopada 2015 r.

w sprawie: uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu
jednostki budżetowej miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885
z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Rada Miasta Nowego Sącza
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się nowy statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu,
w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LXVI/807/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca
2006 r., w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu w części obejmującej załącznik Nr 1 - Statut Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
oraz publikacji na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Tomasz Cisoń

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/195/2015
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 17 listopada 2015 r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W NOWYM SĄCZU
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu, zwany dalej Ośrodkiem, jest
jednostką organizacyjną miasta Nowego Sącza, działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności
ustawy:
- z dnia 08.03.1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),
- z dnia 27.08.2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- z dnia 21.11.2008 r., o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
- z dnia 25.06.2010 r., o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn. zm.).
§ 3. Siedzibą i miejscem działania Ośrodka jest Miasto Nowy Sącz.
§ 4. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Nowego Sącza.
II. Przedmiot działania
§ 5. 1. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej, realizując zadania własne,
zlecone przez miasto, a także zadania wynikające z zawartych umów i porozumień.
2. Ośrodek prowadzi działalność w zakresie sportu i rekreacji, a w szczególności:
a. Prowadzi działalność służącą upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu poprzez
udostępnienie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
b. Organizuje imprezy sportowe i rekreacyjne, a także imprezy o charakterze
kulturalnym i społecznym,
c. Utrzymuje w gotowości do użytku miejską infrastrukturę sportową i rekreacyjną,
a także prowadzi starania o jej rozbudowę,
d. Prowadzi działalność promocyjną i reklamową, mającą na celu realizację
zadań Ośrodka,
e. Prowadzi pozostałą działalność gospodarczą, mającą na celu realizację zadań
statutowych Ośrodka,
f. Prowadzi działalność mającą na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej
w kwestiach dotyczących sportu, rekreacji oraz zdrowego trybu życia poprzez
organizowanie akcji, kampanii społecznych, wdrażania programów i projektów,
g. Prowadzi działalność w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
zadań statutowych,
h. Wykonuje inne zadania powierzone przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

III. Zasady gospodarki finansowej
§ 6. Ośrodek dysponuje samodzielnie rachunkiem bankowym.
§ 7. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków,
zwany dalej „planem finansowym”.
§ 8. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy.
§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu,
zatrudniany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników,
jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§ 10. Szczegółową organizację i zasady działania Ośrodka określa Regulamin
Organizacyjny oraz Regulamin Pracy ustalone przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzone przez
Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
IV. Mienie
§ 11. 1. Ośrodek gospodaruje mieniem do którego miasto Nowy Sącz posiada tytuł prawny.
2. Ośrodek zobowiązany jest do gospodarowania majątkiem z należytą starannością,
do prowadzenia właściwej ewidencji oraz przeprowadzania okresowych inwentaryzacji,
dokonywania odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku.
§ 12. Ośrodek gospodaruje na mieniu oddanym w trwały zarząd lub przekazanym przez
Miasto do używania na podstawie innych tytułów prawnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Tomasz Cisoń

