
 

 

Załącznik  

do Uchwały Nr 105/XV/11                                

Rady Miejskiej Łomży  

z dnia 28 września 2011 roku  

 

STATUT 

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY 
 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:  

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

późn. zm),  

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz.1592 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 

z późn.zm.), 

4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 

zm.),  

6) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 

2268 z późn. zm.),  

7) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. 

zm.),  

8) niniejszego statutu.  

 

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Miasta Łomży.  

2. Terenem działania Ośrodka i jego siedzibą jest Miasto Łomża.  

3. Ośrodek jest pracodawcą dla wszystkich zatrudnionych w nim osób.  

 

ROZDZIAŁ II 

ZADANIA OŚRODKA 

 

§ 3. 1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:  

1) zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami oraz ich właściwa eksploatacja, konserwacja 

i rozbudowa dla potrzeb upowszechniania sportu, kultury fizycznej, rekreacji, rehabilitacji                           

i turystyki,  

2) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym – klubów   

i związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, organizacji społecznych, osób 

indywidualnych i innych zainteresowanych,  

3) promowanie i współpraca z organizacjami kultury fizycznej i sportu przy realizacji wszelkich 

usług i zadań z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej,  

4) organizowanie zawodów, imprez i przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, 

5) wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, związków i stowarzyszeń kultury 

fizycznej,  

6) prowadzenie działalności programowej, popularyzatorskiej, wychowawczej i promocyjnej                    

w zakresie sportu, kultury fizycznej, rekreacji, rehabilitacji i turystyki.  



2. Ponadto Ośrodek prowadzi działalność wspomagającą osiąganie głównych celów statutowych               

w zakresie świadczenia usług hotelarskich, najmu lokali użytkowych i wypożyczania sprzętu                       

i obiektów sportowych. 

3. Ośrodek realizuje inne zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Łomży. 

4. Ośrodek w ramach obowiązujących przepisów prawa może prowadzić działalność gospodarczą, 

usługową, handlową, impresaryjną, a pozyskane środki finansowe odprowadza do budżetu Miasta.  

 

ROZDZIAŁ III 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 

§ 4. 1. Ośrodek podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Łomży. 

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia Prezydent Miasta Łomży.  

3. Zastępcę Dyrektora Ośrodka zatrudnia  Dyrektor Ośrodka. 

4. Funkcjonowaniem i bieżącą pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności 

Zastępca Dyrektora. 

5. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta Miasta Łomży.  

 

§ 5. Strukturę, szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka oraz 

zakres obowiązków poszczególnych stanowisk pracy w Ośrodku określa regulamin organizacyjny 

ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Łomży.  

 

ROZDZIAŁ IV 

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 6. Majątek Ośrodka stanowi własność komunalną Miasta Łomży i może być wykorzystany 

jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.  

 

§ 7. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla 

jednostek budżetowych.  

2. Na działalność Ośrodka są przyznawane środki finansowe z budżetu Miasta do wysokości 

określonej w uchwale budżetowej. 

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

i wydatki. 

4. Ośrodek prowadzi pełną rachunkowość oraz sporządza okresowe i roczne sprawozdania 

finansowe i przedkłada je Prezydentowi Miasta Łomży. 

 

§ 8. Ceny i opłaty za usługi użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń 

Ośrodka, a także sposób ich ustalania określa Prezydent Miasta Łomży na wniosek Dyrektora 

Ośrodka.  

 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 9. Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.  

 

              Przewodniczący  

           Rady Miejskiej Łomży  

 

          Maciej Andrzej Borysewicz 

 


