UCHWAŁA NR XXX/174/2016
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Świdnica pod nazwą Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Świdnicy oraz nadania jej statutu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 9 ust 1, art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) i art. 12 ust 1 pkt 2 i ust 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) oraz § 5 ust. 1 Statutu
Gminy Świdnica, nadanego uchwałą Nr I/1/04 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie
Statutu Gminy Świdnica uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku tworzy się gminną jednostkę organizacyjną "Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji”, zwany dalej "Ośrodkiem".
2. Ośrodek będzie prowadził gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Ośrodkowi nadaje się statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Siedzibę Ośrodka ustanawia się przy ulicy Ogrodowej 36a w Świdnicy.
2. Ośrodek wyposaża się w majątek niezbędny do wykonywania zadań statutowych, składający się z
następujących nieruchomości:
1) Halę Sportową „Świdniczanka”, położoną na części działek o numerach ewidencyjnych 89 i 90/2,
znajdującą się przy ulicy Ogrodowej 36a w Świdnicy;
2) teren przy Zalewie Świdnickim, położony na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 51/18,
51/19, 51/21 i 57/7;
3) kompleks boisk piłkarskich położonych na działkach o numerach ewidencyjnych 60/16 i 60/15, znajdujący
się przy ulicy Sportowej w Świdnicy;
4) teren położony na działce ewidencyjnej numer 1023, znajdującej się przy ulicy Bunkrowej w Świdnicy
wraz z obiektem (bunkier);
5) lokal nr 3 w budynku przy ulicy Długiej 85 w Świdnicy, położony na działce o numerze ewidencyjnym
189/4;
6) część budynku garażowego (4 boksy garażowe przeznaczone dla autobusów szkolnych) przy ulicy Długiej
25 w Świdnicy, położonego na części działki ewidencyjnej 287/12.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy
Maciej Białek

Id: 1F2C18FA-9EB2-4854-A765-57E324AA6F58. Podpisany

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr XXX/174/2016
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 25 listopada 2016 r.
STATUT
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy, zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
2. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Świdnica, finansowaną z budżetu Gminy Świdnica oraz z
innych źródeł.
3. Ośrodek prowadzi swoją działalność na terenie całego kraju oraz poza jego granicami, a w szczególności
na terenie Gminy Świdnica.
4. Siedziba Ośrodka mieści się w Świdnicy przy ul. Ogrodowej 36 a.
5. Ośrodek prowadzi działalność statutową na obiektach powierzonych do użytkowania.
§ 2. Ośrodek działa na podstawie stosownych przepisów prawa, a w szczególności:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.).
2. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 176 z poźn. zm.).
3. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. 2007 r. Nr. 226, poz.1675 z późn.
zm.).
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870).
5. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r.
poz. 239).
6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 902).
7. Niniejszego statutu.
Rozdział 2.
Przedmiot i zadania Ośrodka
§ 3. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych, przede wszystkim w zakresie sportu,
rekreacji i turystyki. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki;
2. współpraca z instytucjami i organizacjami kultury i sportu, w tym związkami różnych dyscyplin
sportowych, organizacjami oświatowymi, sportowymi i kulturalnymi;
3. współpraca z organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferze sportu, rekreacji, kultury, turystyki
oraz jednostkami pomocniczymi Gminy Świdnica;
4. utrzymywanie i rozwijanie bazy sportowo – rekreacyjnej Ośrodka, w tym przystosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz organizowanie jej wykorzystania na potrzeby społeczności lokalnej oraz
współpraca z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy w przedmiocie nieodpłatnego korzystania z
obiektów sportowych, w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych;
5. organizowanie zajęć i imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i wystawienniczych;
6. prowadzenie działalności w zakresie rekreacji, rehabilitacji ruchowej i organizacji zabiegów o
charakterze fizjoterapeutycznym, profilaktycznym i korektywnym;
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7. prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie działania Ośrodka;
8. prowadzenie działalności pomocniczej w zakresie:
1) usług reklamowych,
2) usług transportowych,
3) usług gastronomicznych,
4) wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego,
5) naprawy sprzętu sportowego,
6) innych usług, służących pozyskiwaniu środków na działalność statutową;
9. gospodarowanie, w tym wynajem i dzierżawa elementami mienia, będącymi w administracji Ośrodka;
10. współpraca i opiniowanie w fazie projektowania i realizacji gminnych inwestycji o charakterze
sportowym, rekreacyjnym i turystycznym;
11. planowanie i realizacja remontów bieżących w obiektach sportowo-rekreacyjnych, administrowanych
przez Ośrodek;
12. organizacja dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy Świdnica.
Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka
§ 4. 1. Organizację wewnętrzną i podział zadań Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, wprowadzony przez Dyrektora i pozytywnie zaopiniowany przez Wójta.
Regulamin określa strukturę organizacyjną, zakres zadań, uprawnień i obowiązków poszczególnych komórek
organizacyjnych Ośrodka oraz osób kierujących ich pracą.
2. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w formie zarządzeń.
§ 5. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Świdnica, który jest jego zwierzchnikiem. Wójt
ustala wynagrodzenie, szczegółowy zakres czynności i obowiązków Dyrektora Ośrodka.
3. Dyrektor działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw
udzielonych przez Wójta Gminy Świdnica.
4. Dyrektor Ośrodka prowadzi samodzielną gospodarkę kadrową i wykonuje wszystkie czynności
wynikające ze stosunku pracy względem pracowników.
5. Dyrektor wykonuje uchwały i zarządzenia organów Gminy Świdnica.
6. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy:
1) ustalenie wewnętrznej organizacji Ośrodka,
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, przyznawanie im wynagrodzeń i nagród,
a także stosowanie kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy,
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową i gospodarczą Ośrodka.
§ 6. Do zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności:
1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka i kierowanie jego działalnością;
2. opracowywanie projektów planów finansowych;
3. odpowiedzialność za prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi Ośrodka w zakresie udzielonych
upoważnień;
4. sporządzanie sprawozdań finansowych;
5. zawieranie umów na świadczenie usług w ramach posiadanego upoważnienia.
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Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 7. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową, jako jednostka budżetowa Gminy Świdnica, w oparciu o
przepisy ustawy o finansach publicznych.
2. Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Dyrektor.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków opracowany przez Dyrektora w
zakresie zadań Ośrodka na podstawie uchwały budżetowej na dany rok.
Rozdział 5.
Mienie Ośrodka
§ 8. Majątek Ośrodka stanowi własność Gminy Świdnica, a w zakresie gospodarowania powierzonym
mieniem Ośrodek kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystania.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 9. 1 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i
adresem siedziby.
2. W korespondencji używa oznaczenia „GOSiR”.
3. Ośrodek posiada własny znak graficzny – logo, określone w załączniku do niniejszego statutu.
§ 10. 1. Wójt Gminy Świdnica może nałożyć na Ośrodek obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli
jest to niezbędne dla zaspokojenia potrzeb ludności lub innych jednostek, zapewniając mu środki na ich
realizację. W przypadku, gdy zadanie dodatkowe ma charakter stały (ciągły), wymagane jest dokonanie
rozszerzenia przedmiotu działalności Ośrodka, określonego w § 3 niniejszego statutu, w terminie trzech
miesięcy od daty nałożenia obowiązku.
2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.
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Załącznik do Statutu
Gminnego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Świdnicy

Logo Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy
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