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S T A T U T
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w RAWICZU
Rozdział I.
Przepisy ogólne
§1
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, zwany dalej w skrócie “OSiR-em”, działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej.
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zmianami)

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

3. Statutu Gminy Rawicz.
4. Niniejszego statutu.
§2
OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Rawicz.

§3
1. Siedzibą OSiR-u jest miasto Rawicz.
2. Terenem działania OSiR-u jest obszar Gminy Rawicz.

§4
1. Organem założycielskim OSiR-u jest Rada Miejska Gminy Rawicz.
2. Nadzór nad działalnością OSiR-u sprawuje Burmistrz Gminy Rawicz, z wyłączeniem
kompetencji zastrzeżonych dla organu założycielskiego.

§5
OSiR używa podłużnej pieczęci nagłówkowej o treści:

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
63-900 RAWICZ, ul. Spokojna 1a
Tel. (0-65) 546-26-36
NIP 699-000-55-47, Regon 001030552

Rozdział II.
Cele i zadania OSiR-u
§6
1.

OSiR jest instytucją kultury fizycznej, sportu i turystyki, której celem jest rozbudzanie i
zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, a do jego
głównych zadań należy:
1) tworzenie warunków dla rozwoju wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i
turystycznej,
2) tworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu przez społeczeństwo,
3) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
4) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
5) szkolenie kadry instruktorskiej i kierowanie jej do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
6) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu,
7) prowadzenie sekcji sportowych w zależności od potrzeb społecznych i zleceń
organizatora,
8) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

2.

Do szczególnych zadań OSiR-u należy:
1) programowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i masowej kultury
fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu,
2) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej stosownie do możliwości i zapotrzebowania
społecznego:
a) instytucjom oświatowym,
b) klubom, stowarzyszeniom i związkom sportowym,
c) organizacjom kultury fizycznej,
d) innym instytucjom i organizacjom społecznym i zawodowym,
e) osobom indywidualnym,
3) prowadzenie działalności propagandowej i reklamowej z zakresu działania OSiR-u,
4) właściwe eksploatowanie, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na
terenie swego działania,
5) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz
prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi OSiR-u m.in.:
a) turystycznej,
b) sportowej i rekreacyjnej,
c) hotelarskiej,
d) gastronomicznej,

e) handlowej,
6) prowadzenie innej działalności gospodarczej na zasadach określonych odrębnymi
przepisami, celem pozyskania środków na rozszerzenie działalności OSiR-u w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej.

§7
Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej odbywa się stosownie do zapotrzebowania
społecznego oraz istniejących możliwości, na podstawie umów dwustronnych z OSiR-em na
zasadach określonych i zawartych w regulaminie udostępnień i wypożyczeń.

§8
OSiR realizuje swoje cele i zadania przy uwzględnieniu uchwał i zaleceń Rady Miejskiej Gminy
Rawicz.

§9
1. OSiR współpracuje z innymi gminnymi instytucjami podczas organizacji przedsięwzięć - w
zakresie kompetencji placówki - na szczeblu gminnym i ponadgminnym.
2. OSiR może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego we
współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy reprezentującymi społeczny
ruch regionalny.

Rozdział III.
Organizacja OSiR-u
§ 10
1.

Na czele OSiR-u stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje placówkę na
zewnątrz i ponosi za nią pełną odpowiedzialność.

2.

Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Rawicz.

§ 11
1. W OSiR-rze zatrudnia się pracowników działalności podstawowej - w tym dydaktycznej oraz obsługi. W miarę potrzeb w placówce mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych
dziedzin odpowiadających charakterowi działalności OSiR-u.
2. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor OSiR-u.
3. Ilość stanowisk, zakresy zadań i czynności określa regulamin organizacyjny OSiR-u ustalony
przez dyrektora i zaakceptowany przez Burmistrza Gminy Rawicz .

§ 12
Dyrektor i pracownicy OSiR-u powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych
stanowisk, określone odrębnymi przepisami.

Rozdział IV
Działalność finansowa

i administracyjno-gospodarcza OSiR-u
§ 13
OSiR jest zakładem budżetowym Gminy Rawicz.

§ 14
Dochody OSiR-u stanowią środki uzyskane z:
1) dotacji Rady Miejskiej Gminy Rawicz,
2) wypracowanych środków własnych z imprez, prowadzonych usług i działalności
gospodarczej w zakresie objętym statutem,
3) darowizn,
4) dobrowolnych wpłat instytucji, organizacji, stowarzyszeń, zakładów pracy i osób
fizycznych.

§ 15
OSiR może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych odrębnymi
przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe OSiR-u.

§ 16
1. Podstawą gospodarki finansowej OSiR-u jest roczny plan finansowy.
2. OSiR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących zakłady budżetowe.
3. Obsługę finansowo-księgową i kadrową prowadzi dział administracyjny OSiR-u.
Szczegółowe zasady obsługi finansowo-księgowej i kadrowej określa regulamin
organizacyjny OSiR-u.

§ 17
1. Zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy oraz odpowiednie uchwały
Rady Miejskiej Gminy Rawicz i regulamin premiowania pracowników ustalony przez
dyrektora OSiR-u.
2. Wynagrodzenie i zasady premiowania dyrektora OSiR-u ustala Burmistrz Gminy Rawicz.
3. OSiR tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych odrębnymi
przepisami prawnymi.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 18
1. Statut OSiR-u wchodzi w życie z dniem uchwalenia dokonanym przez Radę Miejską Gminy
Rawicz.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

