
 

Uchwała Nr XVIII/145/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 29 listopada 2011 roku 

 
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu  budżetowego pod nazwą 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 ust. 1 pkt 2, 

ust. 2, art. 14 pkt 7 i art. 16 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. 1. Z dniem 01.04.2012 roku tworzy się samorządowy zakład  budżetowy pod nazwą 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie, zwany dalej „Ośrodkiem”. 

 2. Siedzibą Ośrodka jest Karczew ul. Bohaterów Westerplatte 55. 

  

 § 2. 1. Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy Karczew z 

zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz administrowanie oddanymi w trwały zarząd 

obiektami, terenami rekreacyjno-sportowymi i urządzeniami sportowymi. 

 2. Podstawowym celem Ośrodka jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Karczew 

poprzez świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki. 

 

 § 3. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez 

Dyrektora i zatwierdzany przez Burmistrza Karczewa. 

 

 § 4. 1. Ośrodek otrzymuje w trwały zarząd mienie po zlikwidowanej jednostce budżetowej 

pod nazwą Miejska Hala Sportowa w Karczewie. 

2. Składniki majątkowe zlikwidowanej Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie, zostaną 

przekazane Ośrodkowi przez Gminę Karczew po zakończeniu likwidacji jednostki budżetowej, na 

podstawie inwentaryzacji sporządzonej na dzień 31.03.2012 roku  i protokołu przekazania. 

3. Pracownicy likwidowanej Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie stają się w trybie art. 

23
1 

§1 Kodeksu pracy, pracownikami Ośrodka. 

4. Ośrodek otrzyma w trwały zarząd obiekt miejskiego stadionu sportowego w Karczewie 

przy ul. L. i J. Trzaskowskich 1, po przejęciu tego obiektu na własność przez Gminę Karczew od 

Ludowego Klubu Sportowego „Mazur” w Karczewie.  

5. Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w ust. 4 w trwały zarząd Ośrodka 

nastąpi na podstawie odrębnej uchwały.  

 

§ 5. Nadaje się Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Karczewie statut w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 



 

 

  

UZASADNIENIE 

 

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

2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej właściwości Rady należy tworzenie i 

likwidowanie gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenie ich w majątek.  

Tworząc zakład budżetowy Rada Miejska nadaje mu statut. 

Nowo utworzona jednostka organizacyjna, którą jest samorządowy zakład budżetowy pod nazwą 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zostanie wyposażona w majątek po zlikwidowanej Miejskiej 

Hali Sportowej oraz obiekt miejskiego stadionu sportowego w Karczewie przy ul. L. i J. 

Trzaskowskich 1, po przejęciu tego obiektu na własność przez Gminę Karczew od Ludowego 

Klubu Sportowego „Mazur” w Karczewie. 

Pomimo prawnej likwidacji Miejskiej Hali Sportowej jako pracodawcy, jej zorganizowane mienie 

będzie wykorzystane w celu kontynuowania dotychczasowej działalności w ramach nowej struktury 

organizacyjnej tj. samorządowego zakładu budżetowego, co stanowi przejście zakładu pracy oraz 

skutki w sferze stosunków pracy określone w art. 23[1] § 1 Kodeksu pracy. 

Likwidując Miejską Halę Sportową a zarazem tworząc Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Gmina 

Karczew będzie miała większy wpływ na poprawę jakości oferty w zakresie kultury fizycznej, 

sportu i turystyki. 
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Załącznik  

do Uchwały Nr  XVIII/145/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 29 listopada 2011 roku 

 

 

STATUT 

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI  
  

W KARCZEWIE  

 

  

Po s t anow i en ia  o gó ln e  

  

§ 1 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na 

podstawie: 

 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 

ze zmianami),   

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 

1240 ze zmianami),  

 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010r., Nr 127, poz. 857 ze 

zmianami), 

 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2011, Nr 45, poz. 236 

ze zmianami), 

 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze 

zmianami) 

 przepisów prawa miejscowego, 

 niniejszego statutu 

 § 2 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Karczew nie posiadającą osobowości prawnej, 

prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego.  

 

§ 3 

1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 55. 

2. Teren działania Ośrodka obejmuje obszar miasta i gminy Karczew. 

 

§ 4 

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Karczewa.  

 

§ 5 

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem 

NIP, REGON oraz numerem telefonu.  
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C el e  i  za dan ia  Oś ro dka   

  

§ 6  

Celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy Karczew z zakresu kultury 

fizycznej, turystyki, rekreacji i sportu, w tym tworzenie warunków rozwoju sportu dzieci i 

młodzieży oraz sportu amatorskiego, wspomaganie sportu wyczynowego, organizowanie 

wypoczynku, utrzymanie i administrowanie obiektami, urządzeniami i terenami rekreacyjno – 

sportowymi będącymi własnością Gminy Karczew i przekazanymi Ośrodkowi w trwały 

zarząd.   

 

§ 7 

Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 

1. organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej, 

2. organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców 

Gminy Karczew, 

3. organizacja zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, 

4. prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania Ośrodka, 

5. realizacja zadań powierzonych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego w zakresie sportu, rekreacji i turystyki, 

6. upowszechnianie sportu szkolnego, współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury 

fizycznej, klubami sportowymi, sołectwami oraz innymi jednostkami działającymi na 

terenie miasta i gminy Karczew, 

7. udzielanie pomocy instytucjom, stowarzyszeniom kultury fizycznej, klubom 

sportowym i innym podmiotom w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, 

rehabilitacji ruchowej i wychowania fizycznego, w tym realizowanie zadań zleconych 

w zakresie sportu, rekreacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

8. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom 

niepełnosprawnym, 

9. zarządzanie i efektywne gospodarowanie powierzonymi Ośrodkowi obiektami, 

urządzeniami sportowymi i terenami rekreacyjno-sportowymi, zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, 

10. wynajem i dzierżawa obiektów, urządzeń i terenów rekreacyjno – sportowych 

powierzonych Ośrodkowi w trwały zarząd, 

11. zapewnienie właściwej eksploatacji i utrzymania obiektów Ośrodka, 

12. podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Gminy Karczew, 

13. odpłatne udostępnianie obiektów Ośrodka na potrzeby placówek oświatowych, 

klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, 

14. odpłatne udostępnianie obiektów powierzonych Ośrodkowi na potrzeby zakładów 

pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy zapewnieniu 

pierwszeństwa grupom z terenu Gminy Karczew, 

15. odpłatne organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych zgodnie z potrzebami 

zainteresowanych uczestników, 

16. wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym powierzonych 
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przez Burmistrza Karczewa.  

 

Mi en i e   

 

§  8  

1. Mienie Ośrodka stanowią obiekty i urządzenia sportowe, rekreacyjne oraz inne mienie 

będące własnością Gminy Karczew przekazane Ośrodkowi w trwały zarząd lub inne 

formy władania oraz ruchomości i środki finansowe w zakresie ustalonym w budżecie 

Gminy Karczew. 

2. Wykaz obiektów sportowych i rekreacyjnych przekazanych Ośrodkowi przez Gminę 

Karczew w trwały zarząd stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 

 

O rgan iz a c ja  i  za r zą d zan i e  

  

§ 9 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu. 

2. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za jego działalność, właściwą organizację i 

funkcjonowanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem. 

3. Dyrektor zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. Czynności w sprawach z 

zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Burmistrz Karczewa, który określa 

szczegółowy zakres czynności i obowiązków Dyrektora oraz wysokość jego 

wynagrodzenia. 

4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Karczewa. 

5. Dyrektor kieruje i zarządza całokształtem działalności Ośrodka w granicach 

pełnomocnictw udzielonych mu przez Burmistrza Karczewa, a w szczególności 

kieruje działalnością Ośrodka oraz reprezentuje go na zewnątrz oraz wykonuje 

obowiązki pracodawcy z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.  

6. Pełnomocnictwo wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności. 

5. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawują: 

1. Dyrektor – w zakresie całokształtu działalności, 

2. Główny księgowy – w zakresie rachunkowości, dysponowania środkami 

pieniężnymi, zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych zgodnie z przepisami ustawy o finansach 

publicznych. 

  

§ 10 

1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa ustawa z 21 listopada 

2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze 

zmianami). 

3. Strukturę organizacyjną, zadania i działania poszczególnych komórek 

organizacyjnych, stanowisk pracy oraz nadzór i kontrolę wobec pracowników określa 
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regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora i zatwierdzany przez Burmistrza 

Karczewa. 

4. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników 

Ośrodka na podstawie Kodeksu Pracy oraz wewnętrznego regulaminu 

organizacyjnego, w tym nadaje regulamin pracy i regulamin wynagradzania 

pracowników Ośrodka. 

  

Go sp oda rk a  f inans ow a  

  

§ 11 

1. Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi przewidzianymi dla samorządowych zakładów budżetowych. 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiedzialność ponosi Dyrektor Ośrodka. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, obejmujący 

przychody i wydatki stanowiące koszty działalności i inne obciążenia, stan środków 

obrotowych i rozliczenia z budżetem Gminy Karczew. 

4. Przychody Ośrodka stanowią: 

1. wpływy od osób fizycznych i prawnych z opłat za korzystanie z usług, obiektów i 

działalności Ośrodka, w tym opłaty za bilety i karty wstępu,  

2. darowizny i zapisy, 

3. wpływy z wynajmu i dzierżawy obiektów i terenów rekreacyjno - sportowych 

Ośrodka, 

4. dotacje, 

5. odsetki od środków własnych zgromadzonych na rachunku bankowym. 

5. Ośrodek może otrzymywać z budżetu Gminy Karczew dotację przedmiotową i dotacje 

celowe zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.  

6. Ośrodek wpłaca do budżetu Gminy Karczew nadwyżki środków obrotowych ustalone 

na koniec okresu rozliczeniowego. 

7. Ośrodek nie dokonuje zaliczkowych wpłat do budżetu Gminy Karczew nadwyżek 

środków obrotowych. 

8. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodek wpłaca 

do budżetu Gminy Karczew różnicę między faktycznym a planowanym stanem 

środków obrotowych na koniec roku. 

9. Faktyczny stan środków obrotowych Ośrodka na koniec roku ustala się jako różnicę 

między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych 

związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i 

nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych 

w zatwierdzonym planie finansowym Ośrodka. Przy czym dotacje celowe udzielone z 

budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji nie mogą 

być wykorzystywane na inne cele; dotacje te, w części, w jakiej nie zostały 

wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu. 

10. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 

11. Ośrodek sporządza sprawozdawczość budżetową w terminach i formie określonej dla 

jednostki sektora finansów publicznych. 
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12. Obsługę finansowo-księgową Ośrodka wykonuje główny księgowy. 

13. Kontrolę finansową Ośrodka przeprowadza Burmistrz Karczewa poprzez swoje 

organy kontroli i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  

§ 12 

Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.  

 

§ 13 

Ośrodek prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  

Po s t anow i en i e  k ońcow e  

  

§ 14 

1. Statut Ośrodka i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Karczewie. 

2. Likwidacja bądź przekształcenie Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej 

w Karczewie. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1do Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie 

 

 

Wykaz obiektów sportowych i rekreacyjnych przekazanych Ośrodkowi w trwały zarząd 
przez Gminę Karczew. 

 

1) Miejska Hala Sportowa w Karczewie przy ul. Bohaterów Westerplatte 55, 

2) Stadion Miejski w Karczewie przy ul. L.i J. Trzaskowskich 1. 

 

Przewodniczący Rady 

      Tadeusz Marton 
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