
                                                                                                                                            Załącznik  

                                                                                                                            do Uchwały Nr 230/XXX/2021                                              

                                                                                                                            Rady Miejskiej w Gostyninie                                                                                                               
                                                                                                                            z dnia 25 lutego 2021 r. 
 
 

S T A T U T 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie 
 

 

I.    POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

 

§ 1. 
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie zwany dalej „MOSiR” jest jednostką 

budżetową nie posiadającą osobowości prawnej działającą na podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 

ze zmianami); 

2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

712 ze zmianami); 

3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133); 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

305); 

5) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze 

zmianami); 

6) niniejszego statutu. 

2. MOSiR jest jednostką budżetową Miasta Gostynina i prowadzi gospodarkę finansową na 

zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych. 

 

§ 2. 
1. Siedziba MOSiR mieści się w Gostyninie przy ul. Sportowej 1. 

2. MOSiR obejmuje swoją działalnością teren Miasta Gostynina. 

3. MOSiR może również działać na terenie Powiatu Gostynińskiego i całej Polski, a także poza 

jej granicami w ramach obowiązujących przepisów. 

4. MOSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby i 

numerem telefonu. 

 

§3. 
1. MOSiR działa w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 

2. MOSiR prowadzi swoją działalność statutową w następujących obiektach sportowo -

rekreacyjnych: 

1) stadion miejski przy ul. Sportowej 1; 

2) kompleks boisk sportowych ORLIK przy ul. Sportowej 1; 

3) kompleks boisk sportowych ORLIK przy ul. Bema 23; 

4) kompleks boisk sportowych ORLIK przy ul. Ozdowskiego 2; 

5) korty ziemne przy ul. 18-go Stycznia 2; 

6) siłownia plenerowa przy ul. 18-go Stycznia 2; 

7) street workout przy ul. Polnej 36; 

8) teren rekreacyjny kąpieliska akwenu wodnego jeziora Bratoszewo przy ul. Dybanka; 

9) miejska hala sportowa przy ul. Kutnowskiej 7; 

10) miejska kryta pływalnia przy ul. Kutnowskiej 7a. 

 

 



II.     CEL,  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  DZIAŁANIA 
 

§ 4. 
Podstawowym celem działalności MOSiR jest realizacja zadań własnych Miasta Gostynina w 

zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. 

 

§5. 
Przedmiotem działania MOSiR jest w szczególności: 

1) administrowanie miejskimi obiektami sportowymi, rekreacyjnymi wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w zakresie: 

a) zapewnienia technicznej sprawności nadzorowanych obiektów; 

b) wynajmu i udostępniania obiektów sportowych i rekreacyjnych; 

c) zapewnienia właściwego wyposażenia obiektów w sprzęt sportowy; 

d) reklamy poszczególnych obiektów w zakresie świadczonych usług; 

e) prowadzenia wypożyczalni sprzętu sportowego, rekreacyjnego, turystycznego; 

2) wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji: 

a) inicjowanie i popularyzacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych; 

b) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych; 

c) organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie rekreacji i wypoczynku; 

d) organizacja obozów sportowych; 

e) współpraca z innymi instytucjami takimi jak: placówki oświatowe, placówki kulturalne, 

zakłady pracy i instytucje, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, grupy środowiskowe, 

osoby indywidualne, media; 

f) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu 

odpowiednio do posiadanej bazy, szkolenia kadry instruktorskiej; 

g) organizowanie nauki pływania.                                                             
 

III.     ZARZĄDZANIE  I  ORGANIZACJA 
 

§ 6. 
1.   Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Miasta Gostynina.        

2. Burmistrz Miasta Gostynina dokonuje oceny działalności MOSiR pod kątem 

wykonywania zadań i wykorzystania środków finansowych. 

3.  MOSiR-em kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Gostynina, 

który ustala również warunki płacy dla dyrektora. 

4. Dyrektor kieruje MOSiR-em jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za jego 

funkcjonowanie. 

5. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa ogólnego udzielonego 

przez Burmistrza Miasta Gostynina. 

6.  Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników jednostki. 

7.  Do kompetencji dyrektora należy ponadto:  

1) składanie wniosków do Burmistrza Miasta Gostynina o ustalenie cen usług dotyczących 

realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Gostynina świadczonych w ramach działalności 

statutowej jednostki; 

2) określanie wysokości cen i stawek opłat innych niż wymienione  § 6 ust. 7 pkt 1 w 

zakresie w jakim nie zostały uregulowane przez Burmistrza Miasta Gostynina, w 

szczególności: czynszu najmu lub dzierżawy i innych opłat związanych z korzystaniem ze 

składników majątku trwałego. 

8. Komórki organizacyjne MOSiR, ich zadania, strukturę oraz zasady i tryb tworzenia 

określa regulamin organizacyjny MOSiR nadawany przez dyrektora w formie zarządzenia 

wewnętrznego zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Gostynina. 

 



IV.     GOSPODARKA  FINANSOWA  I  MAJĄTKOWA 
 

§ 7. 
1. Gospodarkę finansową i majątkową regulują przepisy ustaw wymienionych w § 1 ust. 1 

pkt. 2, 4 i 5. 

2. Dyrektor MOSiR gospodaruje środkami finansowymi i mieniem komunalnym 

przekazanym przez Gminę Miasta Gostynina, w tym nieruchomościami oddanymi MOSiR 

w trwały zarząd, zarządza nimi i ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie do celów 

statutowych. 

3. MOSiR prowadzi działalność finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla 

jednostek budżetowych. 

4. Podstawą gospodarki finansowej MOSiR jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany 

planem finansowym zatwierdzony w ramach budżetu Gminy Miasta Gostynina przez Radę 

Miejską w Gostyninie. 

5. MOSiR może pozyskiwać dochody z: 

1) organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, 

2) wynajmu obiektów i urządzeń sportowych, 

3) wypożyczalni sprzętu sportowo - rekreacyjnego, 

4) sprzedaży biletów, karnetów na świadczone usługi i własne imprezy, 

5) dzierżawy pomieszczeń,        
6) z innych zadań związanych z działalnością statutową. 

6. Dyrektor MOSiR może powierzyć obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia 

rachunkowości głównemu księgowemu. 

7. MOSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miasta Gostynina, a 

uzyskane dochody odprowadza do budżetu Gminy Miasta Gostynina. 

8. MOSiR realizuje wydatki z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz innych przepisów prawnych. 

9. MOSiR sporządza terminowo sprawozdania finansowe ze swojej działalności i dostarcza 

je do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Gostynina nadzorującego działalność jednostki 

pod względem finansowym. 

10. MOSiR prowadzi wyodrębnioną ewidencję środków trwałych będących w dyspozycji 

jednostki. 

 

V.      POSTANOWIENIA   KOŃCOWE 

 

§ 8. 
Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania. 

 

 


