
załącznik do uchwały Nr LXI / 1431 / 06
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2006r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W KATOWICACH

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach zwany dalej „MOSiR” jest jednostką 
organizacyjną miasta Katowice działającą w formie jednostki budżetowej i może używać 
nazwy skróconej „MOSiR Katowice”.

§2. MOSiR działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o kulturze fizycznej,
- ustawy o finansach publicznych,
- niniejszego Satutu.

§3. Siedzibą MOSiR jest miasto Katowice.

§4. Terenem działania MOSiR jest miasto Katowice.

§5. Nadzór oraz kontrolę nad działalnością MOSiR sprawują Rada Miasta Katowice i Prezydent 
Miasta Katowice w ramach posiadanych kompetencji.

Rozdział II

Przedmiot działalności.

§6. Przedmiotem działalności MOSiR jest realizacja zadań własnych miasta Katowice z zakresu 
kultury  fizycznej  i  turystyki,  administrowanie  oraz  zarządzanie  obiektami  i  terenami 
rekreacyjnymi  a  także  urządzeniami  sportowymi  stanowiącymi  mienie  komunalne  miasta 
Katowice.

§7. Podstawowym zadaniem MOSiR jest w szczególności:



1/ zaspakajanie potrzeb mieszkańców Katowic w zakresie sportu i rekreacji
    poprzez:
  - realizację usług we własnym zakresie oraz współdziałanie z
    organizacjami kultury fizycznej i sportu,
  - propagowanie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia w zakresie
    rekreacji ruchowej,
  - udostępnianie posiadanej bazy sportowej i rekreacyjnej szerokiej
    publiczności na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.
2/ organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych o charakterze
     ogólno miejskim, a w tym:
  - współpraca z podmiotami wykonującymi zadania z zakresu kultury
     fizycznej,
  - rozwijanie i promowanie rekreacji oraz form aktywnego wypoczynku,
     obejmujących osoby dorosłe, młodzież i dzieci, w tym także osoby
     niepełnosprawne,
  - promowanie oraz popularyzacja rodzinnego uczestnictwa w imprezach
    sportowo-rekreacyjnych
3/ utrzymywanie terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych
     oraz prowadzenie działalności eksploatacyjnej i remontowej w  obiektach
     sportowo-rekreacyjnych,
4/ umożliwianie korzystania z bazy sportowej i rekreacyjnej na podstawie
     umów klubom i związkom sportowym, placówkom oświaty oraz innym
     organizacjom kultury fizycznej,
5/ przygotowanie sportowych i rekreacyjnych miejskich obiektów
     do sezonu oraz bieżącą kontrolę funkcjonowania,

    6/ świadczenie usług hotelarskich w ramach kempingu,
7/ opracowywanie projektów potrzeb w zakresie inwestycji i remontów
     miejskich obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział III

Gospodarka finansowa.

§8. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla
          jednostek  budżetowych w ustawie o finansach publicznych i  dysponuje samodzielnym 

rachunkiem bankowym.

§9. 1.  Dyrektor  odpowiedzialny  jest  za  całość  gospodarki  finansowej  jednostki.
2.  Podstawą  gospodarki  finansowej  MOSiR  jest  plan  dochodów  i  wydatków
    Roczny Plan Finansowy zatwierdzany przez Dyrektora.

§10. MOSiR świadczy usługi odpłatnie, zasady odpłatności ustala Prezydent Miasta Katowice w 
formie zarządzenia.

§11. MOSiR odprowadza na rachunek budżetu miasta Katowice, dochody uzyskane z tytułu:
- usług kempingowych,
- opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych,
- wpływów z organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych,
- wpływów z władania nieruchomościami,
- i inne.
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§12. Wynagradzanie  pracowników  MOSiR  określa  Regulamin  wprowadzony  przez  Dyrektora 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  dotyczącymi  zasad  wynagradzania  pracowników 
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Rozdział IV

Mienie.

§13. Mienie MOSiR stanowi mienie komunalne miasta Katowice przekazane w trwały zarząd w 
rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§14. MOSiR  zobowiązany  jest  do  gospodarowania  mieniem  z  należytą  starannością,  a  w 
szczególności  właściwego  jego  wykorzystania,  prowadzenia  ewidencji,  przeprowadzania 
okresowych  inwentaryzacji,  dokonywania  umorzeń  i  przeszacowań  oraz  zapobieganie 
dekapitalizacji.

Rozdział V

Organizacja wewnętrzna.

§15. Działalnością  MOSiR  kieruje  Dyrektor,  którego  zatrudnia  i  zwalnia  Prezydent  Miasta 
Katowice.

§16. Zastępcę Dyrektora oraz Głównego Księgowego zatrudnia i zwalnia Dyrektor.

§17. 1/ Dyrektor ustala organizację wewnętrzną MOSiR w formie Regulaminu
              organizacyjnego oraz reprezentuje go na zewnątrz, decyzje wewnętrzne
              podejmuje w formie zarządzeń  wewnętrznych, regulaminów i
              instrukcji,

2/ Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje
               samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność,

3/ Dyrektor działa jednoosobowo wykonując z upoważnienia Prezydenta
              Miasta Katowice zwykły zarząd, do działań wykraczających poza
              zakres zwykłego zarządu wymagane jest odrębne pełnomocnictwo,

4/ Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w
              MOSiR pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu
              przepisów prawa pracy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe.

§18. Statut nadaje Rada Miasta Katowice w formie uchwały.
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§19. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego
         nadania.

§20. Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

    Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

     Jerzy Forajter
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