
UCHWAŁA Nr XLII/399/06 
Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 28 sierpnia 2006r. 

 
w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji i utworzenia 

jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku 
 
 

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 
Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 21, ust. 1 pkt 2 i ust.2, art. 25 ust. 1 
pkt 2, ust.5 i ust. 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) 
Rada Miasta Szczecinek uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
Z dniem 30 września 2006 roku likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Budżetowy Ośrodek 
Sportu i Rekreacji” w Szczecinku.  
 

§ 2 
1. Z dniem 01 października 2006 r. tworzy się jednostkę budżetową – Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Szczecinku.  
2. Jednostka budżetowa – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku działa na podstawie Statutu, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
3. Przedmiot działania jednostki budżetowej – Ośrodek Sportu i Rekreacji jest określony w Statucie, 

o którym mowa w ust.2. 
4. Jednostka budżetowa utworzona niniejszą uchwałą, będzie następcą prawnym likwidowanego zakładu 

budżetowego.  
5. Jednostka budżetowa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku realizuje zadania dotychczasowego 

Zakładu Budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku i zapewnia ciągłość działania 
likwidowanego zakładu budżetowego.  

 
§ 3 

1. Powierza się jednostce budżetowej, o której mowa w § 2 obowiązki zlikwidowania zakładu 
budżetowego  „Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji” w Szczecinku .  

2. Do dnia 31 października 2006 r. utworzona jednostka budżetowa - Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Szczecinku wykona następujące czynności: 

1) sporządzi bilans za okres od 01.01.2006 r. do 30.09.2006 r. Zakładu Budżetowego Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Szczecinku, który będzie jednocześnie bilansem otwarcia likwidacji  tej jednostki, 

2) przeprowadzi windykację należności zlikwidowanego zakładu budżetowego, 
3) ureguluje zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego w ramach posiadanych 

i zwindykowanych środków, 
4) sporządzi bilans zamknięcia zakładu budżetowego, 
5) przedłoży Burmistrzowi Miasta Szczecinek zestawienia środków trwałych, inwestycji rozpoczętych, 

wyposażenia, materiałów i środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym zlikwidowanego 
zakładu budżetowego, 

6) przedłoży Burmistrzowi Miasta Szczecinek wykaz zawartych przez zakład budżetowy umów oraz 
imienny wykaz należności i zobowiązań wraz z odsetkami, 

3. Należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu Budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Szczecinku wg stanu określonego w bilansie zamknięcia przejmie utworzona jednostka budżetowa 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku.  

4. Środki trwałe, inwestycje rozpoczęte, wyposażenie, materiały i środki zgromadzone na rachunku 
likwidowanego zakładu budżetowego zostaną z dniem 01 października 2006 r. przejęte przez jednostkę 
budżetową, o której  mowa w §  2 uchwały. 

5. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany "planem 
finansowym jednostki budżetowej". 
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§ 4 

Budżet Miasta Szczecinka od 01 października 2006 r. obejmuje dochody i wydatki utworzonej jednostki 
budżetowej  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku. 
 

§ 5 
Pracownicy zlikwidowanego Zakład Budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku stają się z dniem 
01 października 2006 r. pracownikami jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Szczecinku. 
 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
 

mgr inż. Jerzy Musiał 
 

 



Załącznik do uchwały nr XLII/399/06 
Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 28 sierpnia 2006r.  

 
 

STATUT 

OŚRODKA SPORTU i REKREACJI w Szczecinku 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku zwany w dalszej części Statutu Ośrodkiem, jest jednostką 
organizacyjną Miasta Szczecinek, utworzoną na mocy Uchwały Nr XLII/399/06 Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie likwidacji Zakładu Budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Szczecinku oraz powołania Jednostki Budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku.  

§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Szczecinek. 
2. Adres siedziby Ośrodka: ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek. 

 
§ 3. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku 

ul. Piłsudskiego 3, 78 -400 Szczecinek". 

§ 4. Ośrodek działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami). 
2. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 ze zmianami). 
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami). 
4. Niniejszego Statutu. 
 

Rozdział II 

Cel i przedmiot działania 
 

§ 5. Ośrodek realizuje zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, sportu 
i turystyki. Zarządza i utrzymuje wydzielone i przekazane obiekty i urządzenia sportowe oraz tereny 
rekreacyjne stanowiące mienie komunalne. 
 

§ 6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy: 
1. Utrzymanie i udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych. 
2. Przygotowanie obiektów do imprez sportowych. 
3. Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku na kąpielisku miejskim.  
4. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych. 
5. Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo - rekreacyjnych. 
6. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami 

w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu 
i rekreacji ruchowej, propagowanie zdrowego stylu życia. 

7. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej. 
8. Opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie i koordynowanie 

działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez ruch oraz sport. 
9. Promowanie walorów turystycznych Miasta Szczecinka i okolic. 
10. Prowadzenie działalności w zakresie, wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, organizowanie 

i prowadzenie parkingów, pól namiotowych, ścieżek zdrowia, lodowisk. 
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11. Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w zakresie rekreacji i kultury fizycznej dla dzieci 
i młodzieży, a w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniami. 

Rozdział III 

Struktura organizacyjna Ośrodka 

§ 7. 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez 
Burmistrza Miasta Szczecinek. 

2. Dyrektor Ośrodka podlega Burmistrzowi Miasta Szczecinek. 

§ 8. Organizację wewnętrzną i schemat organizacyjny określa regulamin Ośrodka nadany przez 
Burmistrza Miasta Szczecinek na wniosek Dyrektora. 

§ 9. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w formie zarządzenia. 

§ 10. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w Ośrodku 
pracowników. 

§ 11. Dyrektor może zatrudnić zastępcę dyrektora po uzgodnieniu kandydatury z Burmistrzem. 
W przypadku nie zatrudnienia zastępcy dyrektora w razie nieobecności, Dyrektora zastępuje go wyznaczony 
przez niego pracownik. 

§ 12. 1.Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Ośrodka związane z wykonywaniem pracy określa 
regulamin pracy. 

2. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne przepisy. 

 
Rozdział IV 

Majątek i fundusze Ośrodka 

 
§ 13. 1.Mienie Ośrodka stanowi przekazana mu w zarząd oraz nabyta w ramach własnej działalności 

część mienia komunalnego miasta Szczecinka. 
2.Do zarządu mieniem komunalnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami). 

§ 14. W zakresie zarządu komunalnym mieniem powierzonym Ośrodkowi Dyrektor działa jednoosobowo 
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Szczecinek. 

§ 15. Ośrodek gospodaruje mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady 
szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem. 

§ 16. 1. Za mienie określone w §13 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność ponosi Dyrektor 
Ośrodka. 

2. Przepis ust. 1 nie zwalnia pracowników Ośrodka z odpowiedzialności materialnej wynikającej 
z przepisów Kodeksu Pracy. 

§ 17. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach 
publicznych dla jednostek budżetowych. 

 
§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany „planem 

finansowym jednostki budżetowej" opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta 
Szczecinek. 
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§ 19. Uzyskane dochody z działalności Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta 
Szczecinek. 

§ 20. Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Dyrektor. 
 
§ 21. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z zakładowym planem kont ustalonym przez 

Dyrektora oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o sprawozdawczości. 
 

Rozdział V 

Nadzór nad Ośrodkiem 

§ 22. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują organy Miasta Szczecinek w zakresie ich kompetencji. 
 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 23. Zmiany Statutu Ośrodka dokonuje Rada Miasta Szczecinek w formie uchwały. 
 

 


