
 

UCHWAŁA NR VI/45/2015 

Rady Miejskiej w Poniecu  

z dnia 12 czerwca 2015 r. 

 

 

w sprawie  utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera h  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zmianami) Rada Miejska w 

Poniecu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Tworzy się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu. 

 

§ 2. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Poniecu nadaje się statut stanowiący załącznik   

nr 1  do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu 

 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu, zwany w dalszej części OSiR  jest 

samorządowym zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 roku 

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.). 

 

§ 2. OSiR działa na podstawie: 

  

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2013 r. 

poz. 594 ze zm.) 

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 ze zm).   

3) Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 

4) Postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 3.  OSiR jest instytucją kultury fizycznej i rekreacji działającą bezpośrednio na rzecz 

mieszkańców gminy Poniec. 

 

§ 4. Siedziba OSiR znajduje się przy ulicy Szkolnej 8a w Poniecu. 

 

§ 5. Terenem działania OSiR jest gmina Poniec. 

 

§ 6. Nadzór nad działalnością  OSiR-u sprawuje Burmistrz Ponieca. 

 

Rozdział II 

Cel i zadania OSiR. 

 

§ 7. Wykonawcą zadań kultury fizycznej i rekreacji na terenie Gminy Poniec jest 

OSiR. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 8. Do wykonywania zadań określonych w § 7 zalicza się w szczególności : 

1. Zarządzanie mieniem komunalnym ,tj. terenami rekreacyjnymi i urządzeniami 

sportowymi a także rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej, 

2. Udostępnianie uczniom szkół, stowarzyszeniom sportowym  zarządzanych 

przez siebie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Zapewnienie 

pomocy instruktorsko-metodycznej i organizacyjnej, 

3. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu sportowego, 

4. Organizowanie imprez masowych, sportowych  i sportowo-rekreacyjnych, 

5. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, 

6. Współpracę merytoryczną w zakresie wspólnych działań  z innymi 

organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach. 

 

 

Rozdział III 

Organizacja i Kierownictwo OSiR. 

 

§ 9. Działalnością OSiR kieruje Dyrektor i reprezentuje OSiR na zewnątrz. 

 

§ 10. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Ponieca,  który w stosunku do  

       dyrektora jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.  

 

§ 11. Dyrektor OSiR działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje i 

ponosi odpowiedzialność za ich wykonanie.  

 

§ 12. Dyrektor OSiR sprawuje nadzór i zarządza przekazanym majątkiem. 

 

§ 13. Pracowników OSiR zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka. 

 

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną OSiR-u oraz zakres działania 

poszczególnych stanowisk  określa regulamin organizacyjny  zatwierdzony przez 

Dyrektora Ośrodka. 

 

§15. OSiR używa pieczęci podłużnej z napisem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu 

ul. Szkolna 8a 64-125 Poniec 

 

§ 16. Majątek OSiR-u stanowi własność Gminy Poniec  i może być wykorzystany 

jedynie do celów  związanych z wykonywaniem zadań statutowych. 

 

 

 



§ 17. W celu realizacji zadań OSiR posiada w użytkowaniu następujące obiekty: 

1) Halę widowiskowo-sportową w Poniecu, 

2) Kompleks boisk Orlik 2012, 

3) Gminne boiska sportowe, 

4) Kompleks stawów w miejscowości Dzięczyna. 

 

§ 18. OSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się  z budżetem Gminy Poniec  

na zasadach określonych  dla samorządowych zakładów w rozumieniu ustawy o 

finansach publicznych. 

 

§ 19.1. Przychody OSiR-u stanowią: 

1) przychody uzyskane z działalności gospodarczej, wynajmu pomieszczeń lub 

urządzeń, 

2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, 

Wypływy z darowizn, zapisów, sponsoringu, osób prawnych i fizycznych oraz 

innych źródeł, 

3) inne dochody dozwolone prawem. 

2. Wydatki OSiR-u  przeznaczone mogą być na: 

1) wydatki bieżące, 

2) wydatki inwestycyjne, 

3) cele statutowe zakładu 

    

 § 20. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy OSiR. 

      

Rozdział IV   

Postanowienia końcowe 

 

§ 21.  Połączenie, podział lub likwidacja następuje na podstawie Uchwały Rady 

Miejskiej w Poniecu. 

 

§ 22. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania. 

 


