
 
  ZARZĄDZENIE  NR 101/2014 

    Burmistrza Miasta Szczecinek   
    z dnia  8 października  2014 roku  

 
w  sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Szczecinku oraz jego struktury organizacyjnej. 
 
 
Na podstawie § 8 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, stanowiącego załącznik 
nr 1 do uchwały Nr XLII/399/06 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28  sierpnia 2006 roku         
w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku,  
zmienionej uchwałą Nr XIX/189/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 marca 2008 roku oraz 
uchwałą Nr XXXV/375/09 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 lipca 2009 roku zarządzam,     
co następuje: 
 
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, nadanym 
zarządzeniem nr 163/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku oraz jego struktury 
organizacyjnej, zmienionym zarządzeniami:  Nr 18/2013 z dnia 13 lutego 2013r.  
i Nr 100/2014 z dnia 3 października 2014r. wprowadzam następujące zmiany: 
 
1. VI. Organizacja pracy. 
    1/  § 26 otrzymuje brzmienie: 
     „ 1. Organizacja pracy w Ośrodku opiera się na podziale zadań pomiędzy zatrudnionych 
w nim pracowników. 
        2. Na czas przestoju w wykonywaniu pracy na zajmowanym stanowisku pracodawca 
może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy.”   
    2/  § 27 otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Prawa i obowiązki pracowników reguluje „Regulamin pracy OSiR”. 
  2. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ośrodka rozstrzyga 
Dyrektor.” 
2. VII. Zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania oraz załatwiania skarg  
i wniosków. 
   1/  § 28 otrzymuje brzmienie: 
„ Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek  od 
godziny 14ºº do godziny 1515 w siedzibie Ośrodka.” 
   2/ § 29 otrzymuje brzmienie: 
„ 1.Wszystkie skargi wpływające do Ośrodka podlegają rejestracji w rejestrze skarg  
i wniosków prowadzonym przez  kancelarię  Ośrodka.      
    2. Skarga nie może być przekazana do załatwienia osobie zainteresowanej lub w taki 
sposób związanej ze sprawą , że przy jej wyjaśnieniu mogłaby powstać wątpliwość co do 
bezstronności osoby prowadzącej postepowanie skargowe. 
   3. W przypadku skargi na pracownika Ośrodka jej załatwieniem zajmuje się bezpośredni 
przełożony. 
  4. Skargi powinny być  załatwiane bez zbędnej zwłoki , nie później jednak niż w ciągu 
miesiąca. 
  5. Do postępowania określonego w niniejszym dziale , przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. , poz. 267 z późn. zm) 
stosuje się odpowiednio.” 
3. VIII.  Kontrola zarządcza. 
   1/ § 30 otrzymuje brzmienie: 
 „ 1. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie w Ośrodku adekwatnej, skutecznej i efektywnej 
kontroli zarządczej. 
     2. Zasady kontroli zarządczej w Ośrodku określa odrębne zarządzenie Dyrektora.” 



4. IX.  Przepisy końcowe. 
   1/ § 31 otrzymuje brzmienie: 
    „ 1. Regulamin obowiązuje z dniem jego nadania przez Burmistrza Miasta Szczecinek na 
wniosek Dyrektora. 
       2. Ostateczna wykładnia postanowień niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora .” 
   2/ § 32 otrzymuje brzmienie: 
    „ 1. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane są przez Burmistrza Miasta 
Szczecinek na wniosek Dyrektora. 
      2. Nie wymagają zmiany Regulaminu rozszerzenia i zmiany zakresów działania działów, 
sekcji i samodzielnych stanowisk.” 
  
§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Szczecinku.  
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
            BURMISTRZ  
              MIASTA  SZCZECINEK  
 
                Jerzy Hardie-Douglas  


