
Proiekt

z dnia ...................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie nadania Statutu Osrodkowi Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzgdzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z2019r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 12 ust. 2 i art. 16 ust. 2 ustawy 
zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z2019r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, 
poz. 2020) uchwala si? co nast?puje:

§ 1. Nadaje si? Osrodkowi Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim Statut w brzmieniu stanowi^cym 
zal^cznik do uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 3. Traci moc uchwala Nr XVIII/262/04 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2004 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Osrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim zmieniona uchwalq Nr 
LIV/953/06 z dnia 30 sierpnia 2006 roku i uchwaly Nr XXXIX/713/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku.

§ 4. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi w zycie po 
uplywie 14 dni od daty jej ogloszenia.
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Zal^cznik do uchwafy Nr..................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 9 marca 2020 r.

Statut Osrodka Sportu i Rekreacji

Rozdziat 1.
Postanowienia ogolne

§ 1. Osrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej "Osrodkiem" jest jednostk^ 
budzetow^ Miasta Piotrkow Trybunalski dzialaj^c^ na podstawie:

1. ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie gminnym (t.j. Dz.U. z2019r., poz. 506, poz. 1309, 
poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815);

2. ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. D.U. z2019r., poz. 869, poz. 1622, 
poz. 1649, poz. 2020);

3. niniejszego statutu.
§ 2. Osrodek jest gminn^ jednostkq powolan^ celem organizowania dzialalnosci w dziedzinie sportu i rekreacji 

oraz utrzymania i tworzenia odpowiednich warunkow materialno-technicznych dla jej rozwoju.
§ 3. Siedziba Osrodka miesci si? w Piotrkowie Trybunalski ul. Stefana Batorego 8.
§ 4.. Bezposredni nadzor nad dzialalnosci^ Osrodka sprawuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozdzial 2.
Przedmiot dzialalnosci

§ 5. Przedmiotem dzialalnosci Osrodka jest:
1. realizacja zadan Miasta z zakresu kultury fizycznej i turystyki,
2. administrowanie oraz zarz^dzanie obiektami sportowymi i terenami rekreacyjnymi, atakze urz^dzeniami 

sportowymi,
3. wspieranie oraz promocja edukacji i inicjatyw sportowych w miescie oraz dbalosc o rozwoj psychofizyczny 

i zdrowie wszystkich mieszkahcow Piotrkowa Trybunalskiego.
Rozdziat 3.

Organizacja dzialalnosci Osrodka
§ 6. Do zadan Osrodka nalezy w szczegolnosci:
1. Zarz^dzanie komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz ich rozbudowa, modernizacja i remonty.
2. Gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie odpowiednimi 

uregulowaniami prawnymi, tworzenie uwarunkowan organizacyjnych i funkcjonalnych umozliwiaj^cych jak 
najlepsze wykorzystanie maj^tku Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla realizacji wyznaczonych celow.

3. Prowadzenie wypozyczalni sprz?tu sportowo-turystycznego.
4. Udost?pnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej odbiorcom na zasadach okreslonych dla 

poszczegolnych obiektow.
5. Umozliwienie korzystania i swiadczenie uslug zwi^zanych z korzystaniem zbazy sportowej i rekreacyjnej, 

w tym obiektow sportowych i rekreacyjnych, sprz?tu sportowego, technicznego i wyposazenia na podstawie umow, 
w szczegolnosci dzierzawy i najmu, klubom i zwi^zkom sportowym, zakladom pracy, placowkom oswiatowym 
oraz innym organizacjom.

6. Wspoipraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi o zasi?gu gminnym 
i ponadgminnym w zakresie realizacji zadan statutewych Osrodka.

7. Zaspokajanie potrzeb i swiadezeh uslug w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla mieszkahcow 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ze szczegolnym uwzgl?dnieniem dzieci, mlodziezy i osob z niepelnosprawnosci^ 
oraz osob starszyeh.
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8. Podejmowanie dzialan na rzecz pozyskiwania partnerow, w szczegolnosci zwi^zkow sportowych 
i sponsorow w celu organizacji imprez i zawodow sportowych rangi miejskiej, powiatowej, wojewodzkiej, 
krajowej i mi^dzynarodowej.

9. Podejmowanie dzialan zmierzaj^cych do pozyskiwania zewn^trznych srodkow finansowania dzialalnosci 
statutowej Osrodka oraz na budow? i modernizacj? obiektow sportowo-rekreacyjnych Osrodka.

10. Obsiuga roznego rodzaju imprez plenerowych organizowanych na terenie Miasta 
PiotrkowaTrybunalskiego, swiadczenie tych using dla podmiotow zewn^trznych.

11. Tworzenie warunkow do rozwoju sportu wyczynowego.
12. Organizacja imprez zzakresu kultury fizycznej, rekreacji oraz imprez widowiskowo-sportowych o zasi^gu 

ogolnopolskim i mi^dzynarodowym.
13. Prowadzenie dzialalnosci w sekcjach sportowych i rekreacyjnych oraz organizacja szkolenia dzieci, 

mlodziezy, doroslych oraz osob w roznych sportach.
14. Prowadzenie dzialalnosci reklamowej i promocyjnej w zakresie dzialalnosci Osrodka.
15. Wspolpraca z miastami partnerskimi w zakresie sportu i rekreacji.
16. Prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej na terenach zielonych Osrodka.
17. Wykonywanie innych zadah powierzonych przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 7. 1. Osrodkiem kieruje jednoosobowo Dyrektor, ktorego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
2. Dyrektor Osrodka jest odpowiedzialny za jego dzialalnosc, wlasciw^ organizacja i funkcjonowanie oraz 

efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.
3. Czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora dokonuje Prezydent Miasta.
4. Dyrektor kieruje i zarz^dza caloksztahem dzialalnosci Osrodka w granicach udzielonego mu przez 

Prezydenta Miasta pelnomocnictwa.
§ 8. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ustala warunki pracy i placy Dyrektora Osrodka, jego zakres 

obowi^zkow, uprawnieh i odpowiedzialnosci oraz pelni w stosunku do niego funkcj$ zwierzchnika sluzbowego.
§ 9. Do zadah Dyrektora Osrodka nalezy w szczegolnosci:
1. Kierowanie statutow^ dzialalnosci^ Osrodka oraz reprezentowanie go na zewn^trz.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z rocznym planem finansowym, w oparciu o przepisy ustawy 

o finansach publicznych.
3. Organizowanie obslugi administracyjnej i finansowej dzialalnosci Osrodka.
4. Planowanie i realizowanie prac remontowych i inwestycyjnych w ramach posiadanych srodkow.
5. Wykonywanie wobec pracownikow wszelkich czynnosci z zakresu prawa pracy.
6. Wydawanie zarz^dzeh, instrukcji i regulaminow wewn?trznych.
7. Wspolpraca z organami Miasta Piotrkow Trybunalski.
§ 10. Dyrektor ponosi peln^ odpowiedzialnosc za prawidlowe zarzqdzanie Osrodkiem.
§11.1. Szczegolow^ organizacja wewn^trzn^ Osrodka okresla Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym 

zatwierdzanym przez Prezydenta Miasta.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje si? takze do zmian Regulaminu Organizacyjnego.
§ 12. Dyrektor Osrodka wyznacza okres przerwy w dzialalnosci obiektow okreslonych w§16 dla 

przeprowadzenia w nich prac konserwacyjno-remontowych lub z innych przyczyn, po uzgodnieniu z Prezydentem 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozdzial 4.
Pracownicy OSrodka

§13. 1. Dyrektor Osrodka wykonuje czynnosci pracodawcy w stosunku do pracownikow Osrodka.
2. Dyrektor Osrodka zatrudnia pracownikow dzialalnosci podstawowej, administracji oraz obslugi w liczbie 

zapewniaj^cej prawidlow^ realizacj? zadah statutowych.
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§ 14. Wynagrodzenie za prac? i inne swiadczenia wynikaj^ce ze stosunku pracy pracownikow Osrodka 
okreslajq odr^bne przepisy.

§ 15. Limit srodkow przewidzianych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen dla pracownikow ustala 
si? w rocznym planie finansowym zatwierdzanym przez Dyrektora Osrodka na podstawie uchwaty budzetowej 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Rozdziat 5.
Mienie i gospodarka finansowa

§16. 1. Maj^tek nieruchomy Osrodka stanowi^ obiekty sportowe i rekreacyjne b?d^ce wlasnoscig Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, przekazane Osrodkowi w trwafy zarzqd.

2. Posiadane przez Osrodek na wyposazeniu ruchomosci i srodki trwale stanowi^ wlasnosc Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego.

§ 17. 1. Osrodek prowadzi gospodark? finansow^ i rozlicza si? z budzetem Gminy na zasadach ustalonych dla 
jednostek budzetowych okreslonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstaw^ gospodarki finansowej w Osrodku jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora 
Osrodka na podstawie uchwaty budzetowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

3. Za prawidiowe prowadzenie gospodarki finansowej odpowiada Dyrektor Osrodka.
4. Sprawozdania z wykonania budzetu sporz^dzane zgodnie z obowi^zuj^cymi przepisami prawa 

i wewn?trznymi aktami prawnymi przedkladane s^ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
§ 18. 1. Osrodek pokrywa swoje wydatki bezposrednio z budzetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek 

budzetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
2. Osrodek posiada wiasne rachunki bankowe dochodow i wydatkow.
3. Odplatnosc za uslugi swiadczone przez Osrodek okresla Zarz^dzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego.
Rozdziat 6.

Postanowienia koncowe
§ 19. Zmian w statucie dokonuje Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w drodze uchwaty.
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Uzasadnienie
Statut Osrodka Sportu i Rekreacji zostaJ uchwalony w 2004 roku. Do chwili obecnej uchwatami Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dokonano 2 zmian. Obecne zmiany konieczne z uwagi na zmian$ 
przepisow prawa oraz dostosowanie zapisow adekwatnych do prowadzonej aktualnie dzialalnosci przez 
Osrodek Sportu i Rekreacji.

Piotrkow Trybunalski, 9 marca 2020 roku
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