
 Uchwała Nr 230/XXX/2021 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Gostyninie, jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w 

Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Gostyninie" oraz nadania jej statutu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 16 ust. 1, 

3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), 

Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Likwiduje się zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie, zwany 

dalej „MOSiR”, utworzony Zarządzeniem Nr 7/75 Naczelnika Miasta Gostynina z dnia 24 

lipca 1975 r., w celu przekształcenia go w inną formę organizacyjno-prawną, to jest 

jednostkę budżetową, o której mowa w § 3 uchwały. 

2. Likwiduje się jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w 

Gostyninie, zwaną dalej „MOSWiZ”, utworzoną Uchwałą Nr 24/IV/2010 Rady Miejskiej w 

Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 

Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych oraz nadania jej statutu, w celu utworzenia 

jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej, to jest jednostki budżetowej, o której mowa 

w § 3 uchwały. 

3. Ustala się terminy: 

1) postawienia MOSiR w stan likwidacji na dzień 1 marca 2021 r.; 

2) postawienia MOSWiZ w stan likwidacji na dzień 1 marca 2021 r.; 

3) zakończenia likwidacji MOSiR na dzień 30 kwietnia 2021 r.; 

4) zakończenia likwidacji MOSWiZ na dzień 30 kwietnia 2021 r. 

 

§ 2. 

 

1. Na likwidatora MOSiR wyznacza się dyrektora MOSiR. 

2. Na likwidatora MOSWiZ wyznacza się dyrektora MOSWiZ. 

3. Czynności likwidacyjne powinny zostać ukończone w terminie określonym w § 1 ust. 3 pkt 

3 i 4 i obejmują w szczególności: 

1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym ustalenie należności i 

zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w 

użytkowaniu zakładu i jednostki; 

2) uregulowanie spraw pracowniczych; 

3) zamknięcie ksiąg rachunkowych i rachunków bankowych; 

4) sporządzenie bilansu zamknięcia zakładu budżetowego i jednostki budżetowej na dzień 

30 kwietnia 2021 r.; 



5) zarchiwizowanie akt i dokumentów; 

6) sporządzenie protokołów stanu majątku wierzytelności i długów; 

7) uregulowanie wymagalnych zobowiązań; 

8) zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji; 

9) zgłoszenie zmian do podmiotów, z którymi MOSiR i MOSWiZ są związane umowami 

cywilnoprawnymi; 

10) przekazanie mienia pozostałego po likwidacji jednostce budżetowej pod nazwą Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie. 

 

§ 3. 

 

1. Z dniem 1 maja 2021 r. tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą  „Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Gostyninie", dla wykonywania zadań własnych Gminy Miasta 

Gostynina z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym zarządzania i utrzymywania 

terenów, obiektów, urządzeń sportowych i rekreacyjnych. 

2. Siedzibą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie jest miasto Gostynin. 

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie prowadzić będzie gospodarkę finansową 

w formie jednostki budżetowej. 

§ 4. 

 

Szczegółowy zakres zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, o których 

mowa w § 3 oraz jego organizację określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 5. 

 

Jednostka budżetowa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie: 

1) będzie wykonywała zadania zlikwidowanego MOSiR i MOSWiZ; 

2) przejmuje mienie pozostałe po likwidacji MOSiR i MOSWiZ; 

3) przejmuje należności i zobowiązania zlikwidowanego MOSiR i MOSWiZ; 

4) przejmuje pracowników zlikwidowanego MOSiR i MOSWiZ zgodnie z art. 23
1
 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

§ 6. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 7. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                 

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                             

                                                                                                               Andrzej Hubert Reder 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w 

związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2, ust. 3, ust. 4 pkt. 2 i art. 16 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 

komunalnej, do wyłącznej właściwości rady gminy należą działania pozwalające tworzyć, 

likwidować i reorganizować gminne jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe. W celu 

stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie 

Miasta Gostynina, tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Gostyninie oraz nadaje jej statut. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie będzie prowadził gospodarkę finansową w formie 

jednostki budżetowej i wykonywał zadania jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportów 

Wodnych i Zimowych w Gostyninie i zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Gostyninie, po zakończeniu procesu ich likwidacji. 

MOSiR w Gostyninie przejmuje z dniem 1 maja 2021 r. mienie pozostałe po likwidacji MOSWiZ i 

MOSiR oraz ich należności i zobowiązania, według stanu na dzień zakończenia likwidacji. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie został utworzony w 1975 r. Zarządzeniem Nr 

7/75 Naczelnika Miasta Gostynina z dnia 24 lipca 1975 r. w sprawie przekształcenia Powiatowego 

Ośrodka Sportu Turystyki i Wypoczynku w Gostyninie w Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie. 

Działa jako zakład budżetowy.                                                                                                                                                                

Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych został utworzony uchwałą Nr 24/IV/2010 Rady 

Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2010 r. Działa jako jednostka budżetowa. 

Zakład budżetowy MOSiR jako forma organizacyjna sektora finansów publicznych, wykonuje 

odpłatnie wyodrębnione zadania, a koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych 

pozyskiwanych w toku działalności oraz z pozyskiwanej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy 

Miasta Gostynina. Kosztami zakładu budżetowego MOSiR są wydatki ponoszone w toku 

działalności bieżącej. Uzyskiwane dochody nie pokrywają ponoszonych wydatków. Za 2019 rok 

MOSiR odnotował znaczny spadek przychodów z prowadzonej działalności na administrowanych 

obiektach, głównie ze świadczonych usług. Od kilku lat zarówno hotel jak i hala sportowa notowały 

coraz niższą frekwencję. Jednocześnie rosły koszty utrzymania obiektów, zwłaszcza mediów 

(ogrzewania, oświetlenia) i koszty związane z utrzymaniem pracowników. MOSiR ograniczał 

koszty, m.in. poprzez minimalizację remontów związanych z utrzymaniem obiektów. Mając na 

uwadze rosnącą konkurencję na rynku hotelarskim w Gostyninie, regularnie korygowane były 

cenniki usług hotelowych. Pomimo tych działań MOSiR miał coraz większe trudności z 

wypracowaniem 50% przychodów, które utrudniały realizację celów statutowych zakładu 

budżetowego.    

Decyzja o likwidacji MOSWiZ i MOSiR podyktowana jest brakiem ekonomicznego i 

organizacyjnego uzasadnienia dla funkcjonowania w Gostyninie dwóch podmiotów realizujących 

zadania Gminy Miasta Gostynina w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a przede wszystkim trudności w uzyskiwaniu przychodów 

własnych przez MOSiR. Ma na celu usprawnienie realizacji wykonywania dotychczasowych zadań. 

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu dogłębnej analizy możliwości innych form 

funkcjonowania, uznaje się za zasadną likwidację zakładu budżetowego pod nazwą Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie i jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek 

Sportów Wodnych i Zimowych i utworzenie jednostki budżetowej o nazwie Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Gostyninie.  


