
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest 

jednostką budżetową utworzoną przez Radę Miasta Piły. 

§ 2 

1. Ośrodek działa na terenie miasta Piły. 

2. Siedziba Ośrodka ul. Żeromskiego 90 64-920 Piła. 

§ 3 

Podstawę prawną funkcjonowania Ośrodka stanowią 

1/ art. 20-22 ustawy o finansach publicznych. 

§ 4 

Przedmiotem działalności podstawowej Ośrodka jest; 

1. Ośrodek realizuje zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, w tym 

tworzenie, utrzymywanie i zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi oraz terenami 

rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne. 

2. Celem Ośrodka jest organizowanie działalności sportowej, rekreacyjnej i wypoczynkowej, 

a w szczególności: 

- udostępnianie własnych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb kultury, sportu  

i turystyki na zlecenie zainteresowanych organizacji, stowarzyszeń i instytucji, w tym  

w szczególności na potrzeby kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, 

- organizowanie imprez własnych i zleconych propagujących „zdrowy” styl życia, 

- organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji, w tym prowadzenie 

sekcji sportowych, 

- zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na kąpieliskach miejskich i basenach, 

- inicjowanie imprez rekreacyjnych i kulturalnych integrujących społeczeństwo miasta, 

- promowanie walorów turystycznych miasta i okolic. 

3. Ośrodek realizuje swoje cele poprzez: 

- zagospodarowanie urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych 

- właściwą eksploatację i konserwację obiektów sportowych, rekreacyjnych  

i wypoczynkowych, 

- udostępnianie obiektów dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych, 

- prowadzenie działalności hotelowej gastronomicznej oraz wypożyczalni sprzętu sportowego 

turystycznego, 

- współpracę z innymi organizatorami działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 

  

 

 

 



Rozdział II. Gospodarka finansowa 

§ 5 

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie  

o finansach publicznych. 

§ 6 

Ośrodek może na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne przewidziane  

w ustawie o finansach publicznych i w uchwale Rady Miasta Piły. 

§ 7 

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Ośrodka ponosi jego dyrektor oraz w zakresie 

mu powierzonym – główny księgowy. 

 

 

Rozdział III. Struktura organizacyjna 

§ 8 

1. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1/ Zespół Obiektów Sportowych ( stadion, hala, biurowiec, obiekty 

przyległe) – ul. Żeromskiego 90 

2/ Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” z Zajazdem ”Tarcza”- 

ul. Al. Powst. Wlkp. 182 

3/ Pływalnia „Wodnik” i obiekty przyległe (korty)- ul. Kossaka 102 

4/ Pływalnia „Szuwarek” obiekty przyległe (korty i boisko piłkarskie)- ul.Podchorążych 1 

5/Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy „Płotki” k/ Piły 

6/Ośrodek Wypoczynkowy „Piaszczyste” k/Piły 

§ 9 

1. Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych oraz ich podział na 

stanowiska pracy określa dyrektor Ośrodka. 

§ 10 

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor zatrudniony i zwalniany przez Prezydenta Miasta Piły. 

2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz działając na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Piły. 

3. Do zadań dyrektora należy ponadto: 

1/ opracowywanie planów działania Ośrodka i przekładanie sprawozdań z ich wykonania, 

2/ racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi  

w dyspozycji Ośrodka, 

3/ informowanie Prezydenta Miasta Piły na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności 

Ośrodka, 

4/ dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników jednostki. 



§ 11 

Wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają 

odrębne przepisy. 

 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe 

§ 12 

Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Miasta. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły. 

§ 14 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


