Elektronicznie podpisany przez:
Andrzej Tadeusz Pitrus
dnia 6 września 2019 r.

UCHWAŁA NR XIII/157/19
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Rymanowie oraz nadania statutu.
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468)Rada Miejska w Rymanowie
uchwala , co następuje:
§ 1. W celu wykonywania zadań własnych Gminy Rymanów w zakresie sportu i rekreacji, tworzy się
z dniem 1 listopada 2019 r. jednostkę budżetową o nazwie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rymanowie.
§ 2. Wyposaża się Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji w Rymanowie w następujące mienie:
1. Hala Sportowa w Sieniawie, Sieniawa ul. Kwiatowa 10,
2. Korty tenisowe w Rymanowie-Zdroju,
3. Kort tenisowy w Rymanowie wraz z skate park,
4. Basen otwarty w Rymanowie-Zdroju,
5. Boisko wielofunkcyjne w Rymanowie-Zdroju,
§ 3. Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rymanowie nadaje się Statut w brzmieniu, jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Rymanów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rymanowie
Andrzej Pitrus
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Załącznik do uchwały Nr XIII/157/19
Rady Miejskiej w Rymanowie
z dnia 6 września 2019 r.
STATUT GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RYMANOWIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rymanowie, zwany dalej GOSiR działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., Nr 506),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., Nr 869),
3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. Nr 1282),
4. Innych właściwych przepisów prawa,
5. Niniejszego statutu
§ 2. GOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Rymanów działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 3. 1. Siedziba GOSiR mieści się w Rymanowie.
2. GOSiR zakresem swojego działania obejmuje obszar Gminy Rymanów.
§ 4. Nadzór nad działalnością GOSiR wykonuje Burmistrz Gminy Rymanów.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania
§ 5. Przedmiotem działalności GOSiR jest:
1. Realizacja zadań Gminy Rymanów w zakresie upowszechniania, rozwijania i zaspokajania potrzeb
społecznych, sportu, turystyki i rekreacji.
2. Administrowanie oraz
urządzeniami sportowymi.

zarządzanie

obiektami

sportowymi

i terenami

rekreacyjnymi,

a także

3. Wspieranie, promocja edukacji i inicjatyw sportowych na ternie Gminy Rymanów oraz dbałość o rozwój
psychofizyczny i zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Rymanów.
§ 6. Do zadań GOSiR należy w szczególności:
1. gospodarowanie przekazanym do użytkowania mieniem komunalnym zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, tworzenie uwarunkowań organizacyjnych i funkcjonalnych
umożliwiających efektywne wykorzystanie majątku Gminy Rymanów,
2. udostępnianie, w tym za opłatą bazy sportowej i rekreacyjnej szerokiej publiczności na zasadach
określonych dla poszczególnych obiektów,
3. organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, w tym
o charakterze masowym,
4. prowadzenie nieodpłatnych i odpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych z grupami dzieci i młodzieży,
w tym zajęć pozalekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze środowisk zagrożonych patologiami
społecznymi oraz osób niepełnosprawnych,
5. zaspokajanie potrzeb i świadczenie usług, w tym odpłatnych, w zakresie sportu, rekreacji i turystyki dla
mieszkańców Gminy Rymanów,
6. umożliwienie korzystania i świadczenia usług w tym odpłatnych związanych z korzystaniem z bazy
sportowej i rekreacyjnej, w tym obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, sprzętu sportowego,
technicznego i wyposażenia na podstawie umów, w szczególności dzierżawy i najmu na rzecz
zainteresowanych podmiotów,
7. udostępnianie bazy i sprzętu na realizację zajęć wychowania fizycznego,
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8. koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych,
9. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi o zasięgu gminnym i ponad
gminnym w zakresie realizacji zadań statutowych GOSiR,
10. prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania GOSiR,
11. prowadzenie działalności w sekcjach sportowych i rekreacyjnych oraz uczestnictwo w rozgrywkach
organizowanych przez związki sportowe, szkoły, kluby i organizacje społeczne w kraju i zagranicą,
12. organizacja szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych,
13. współpraca z miastami partnerskimi w zakresie sportu, rekreacji i turystyki,
14. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania na bieżące
remonty, zakup wyposażenia i działalność GOSiR,
15. wynajem powierzchni w użytkowanych obiektach na
gastronomicznej, usługowej, biurowej oraz umieszczania reklam,

prowadzenie

działalności

handlowej,

16. zapewnienie właściwej eksploatacji i utrzymania obiektów sportowo – rekreacyjnych lub miejsc
wydzielonych na ten cel,
17. prowadzenie remontów i konserwacji obiektów sportowych,
18. utrzymanie gminnych szlaków turystycznych,
19. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza Gminy Rymanów
Rozdział 3.
Organizacja działalności GOSiR
§ 7. 1. Działalnością GOSiR kieruje i reprezentuje go na zewnątrz
i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy Rymanów.

Dyrektor,

na

podstawie

2. Dyrektora GOSiR zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gminy Rymanów, który jest jego bezpośrednim
przełożonym.
3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność przed Radą Miejską i Burmistrzem Gminy Rymanów za realizację
zadań GOSiR i powierzone mienie.
4. Szczegółową organizację wewnętrzną GOSiR oraz zakresy działania komórek organizacyjnych określa
Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzonym przez Burmistrza Gminy Rymanów.
5. Dyrektor GOSiR wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników GOSiR.
Rozdział 4.
Sprawy pracownicze
§ 8. 1. Pracowników GOSiR zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
2. Sprawy pracownicze pracowników GOSiR określa i reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., Nr z 2019 r. Nr 1282), a w sprawach nieuregulowanych
wymienioną ustawą stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019 r., Nr 1040) lub inne szczególne przepisy.
3. Dyrektor wydaje wewnętrzne regulaminy i instrukcje dotyczące spraw pracowniczych.
4. Wymagania kwalifikacyjne i warunki wynagradzania Dyrektora i pracowników GOSiR określa
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorządowych (Dz. U. z 2018 r., Nr 936).
Rozdział 5.
Mienie i gospodarka finansowa
§ 9. 1. GOSiR prowadzi gospodarkę finansowa i rozlicza się z budżetem Gminy Rymanów na zasadach
ustalonych dla jednostek budżetowych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej GOSiR jest roczny plan dochodów i wydatków.
3. GOSiR jako jednostka budżetowa Gminy zaliczana do sektora finansów publicznych pokrywa swoje
wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek budżetu Gminy.

Id: 6594EE73-64D8-4E66-A6C1-1629BB17CEE2. Podpisany

Strona 2

4. GOSiR stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów dochodów
i wydatków, podział określony w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.
5. Realizacja zakupów, dostaw, remontów i usług winna następować na zasadach określonych w ustawie –
prawo zamówień publicznych.
6. GOSiR prowadzi rzetelną rachunkowość i sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe.
7. GOSiR posiada odrębny rachunek bankowy.
8. Kontrolę prawidłowości rozliczeń GOSiR z budżetem Gminy sprawuje Skarbnik Gminy lub
upoważniona przez niego osoba.
9. GOSiR zobowiązany jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, do prowadzenia
właściwej ewidencji oraz przeprowadzania okresowych inwentaryzacji, dokonywania odpisów umorzeniowych
i przeszacowań majątku
§ 10. 1. Główny księgowy GOSiR działa w ramach swego umocowania i ponosi odpowiedzialność wobec
Dyrektora GOSiR za podjęte decyzje.
2. Główny księgowy wykonuje obowiązki określone odrębnymi przepisami.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy dotyczące
samorządowych jednostek organizacyjnych.
§ 12. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
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