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Burmistrza Miasta Koła

UCHWALANR .
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 11 ust. l i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Kole, uchwala co następuje:

§ 1. Nadać Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kole statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole stanowiący załącznik do uchwały nr
+-; XIII60/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Kole zmieniony uchwałą nr XXXIII/275/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca
2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Sprawdzono pod względem
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Załącznik
do uchwały nr .

Rady Miejskiej w Kole
zdnia .
w sprawie nadania statutu

Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kole

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOLE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ l. 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole zwany dalej "Ośrodkiem" jest
jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Koło nieposiadającą osobowości prawnej,
prowadzonej w formie jednostki budżetowej.
2. Ośrodek może używać skróconej nazwy w brzmieniu: "MOSiR".

§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest miasto Koło.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Koło.

ROZDZIAŁU
Cel i zadania Ośrodka

§ 3. Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań Gminy Miejskiej Koło w zakresie
zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Koło w zakresie kultury
fizycznej, rekreacji i sportu.

§ 4. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
l. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie i współorganizowanie:
a) zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
b) zajęć sportowo - rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
c) zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Koło,
d) imprez sportowo - rekreacyjnych, różnego rodzaju form rywalizacji sportowej.
2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi

instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania
fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia.

3. Udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej uczniom szkół, których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Koło w celu prowadzenia zajęć programowych
z zakresu wychowania fizycznego.

4. Opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, programowanie
i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej poprzez ruch oraz sport.

5. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.
6. Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo - rekreacyjnych.
7. Tworzenie bazy sportowej i ustalanie zasad jej wykorzystywania.
8. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na

działalność statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Edukacja artystyczna i rozrywka, organizacja widowisk i koncertów, organizacja innych

imprez kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych.
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ROZDZIAŁ III
Organizacja izarządzanie Ośrodkiem

§ 5. 1. Kierownikiem Ośrodka jest Dyrektor, z którym stosunek pracy nawiązuje
rozwiązuje Burmistrz Miasta Koła.
2. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników
Ośrodka.
3. Dyrektor zarządza jednoosobowo Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz działając na
podstawie udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw.
4. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez Dyrektora
pracownik.

§ 6. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za całokształt jego działalności i realizację
zadań statutowych, gospodarowanie powierzonym mieniem i środkami finansowymi oraz jest
odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej Ośrodka.

§ 7. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych
komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i
zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Koła.

§ 8. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w formie
zarządzenia.

ROZDZIAŁ IV
Mienie Ośrodka

§ 9. 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym będącym w zarządzie Ośrodka.
2. Dyrektor zarządza mieniem Ośrodka jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza Miasta Koła.
3. Przyjęcie przez Ośrodek poszczególnych składników mienia komunalnego w zarząd
następuje w drodze stosownej decyzji i protokołu.
4. Ośrodek gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia
jego prawidłową eksploatację i ochronę.

ROZDZIAŁ V
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 10. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w
ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z uwzględnieniem zasad
szczególnych dotyczących jednostek budżetowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy opracowany przez
Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Koła.

§ 11. Uzyskane dochody z działalności Ośrodek odprowadza na rachunek budżetu Gminy
Miejskiej Koło.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 12. l. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Koła.
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2. Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska w Kole.
3. Zamiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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UZASADNIENIE

W związku z wprowadzonymi zmianami do Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kole wynikających z konieczności dostosowania postanowień statutu do aktualnie
obowiązujących przepisów prawa uzasadnionym jest podjęcie niniejszej uchwały.

B~RZ

Krzysztof Witkowski
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