
UCHWAŁA NR LXVIII/341/10 
RADY MIEJSKIEJ W  IŁŻY 

z dnia 08 listopada 2010 r. 

w sprawie nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."h", art.40 ust.2 pkt.2 i art.42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Iłży uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadać samorządowemu zakładowi budżetowemu - "Miejsko-Gminnemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji” Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi   Iłży.  
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/80/97  Rady Gminy i Miasta Iłży z dnia 10 

grudnia 1997r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Iłży. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego.    
              
 
 
 

                   



Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/341/10 

Rady Miejskiej w Iłży  

z dnia 08 listopada 2010 r.  

STATUT  MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W IŁŻY  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
§ 1. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży zwany dalej 

Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Iłża w formie samorządowego 
zakładu budżetowego , wyodrębnioną funkcjonalnie i służącą zaspokajaniu potrzeb 
ludności, działającą na podstawie:  

a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.),  

b) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, 
poz. 1240 z poźn. zm.),  

c) Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 roku 
Nr 226, poz. 1675 z poźn. zm.),  

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

e) Niniejszego statutu.  
2.  Nad Ośrodkiem bezpośredni nadzór sprawuje Burmistrz Iłży zwany dalej 

„Burmistrzem”  a  kontrolę sprawuje Rada Miejska  w Iłży zwana dalej „Radą”.  
3. Łączenie, likwidacja i przekształcanie w inną formę organizacyjno - prawną 

następuje w drodze uchwały Rady . 
4. Ośrodek może używać nazwy skróconej „MGOSiR w Iłży”.  
§ 2. Ośrodek rozlicza się z budżetem Gminy Iłża i posiada odrębny rachunek 

bankowy.  
§ 3. Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Orła Białego 3 w Iłży.  

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA  
§ 4. 1. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy 

Iłża o charakterze użyteczności publicznej  w zakresie: 
a/ kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymanie terenów  rekreacyjnych i 

urządzeń sportowych, 



b/  utrzymania targowisk i hal targowych. 
2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy bieżące zaspakajanie potrzeb 

w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług dla ludności w zakresie 
sportu, rekreacji i wypoczynku, prowadzenie targowisk, a w szczególności:  

a) organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez o charakterze sportowo – 
rekreacyjnym oraz festynowym dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup 
środowiskowych oraz społeczności miasta i gminy,  

b) prowadzenie sportu  oraz rekreacji dla szkół, zakładów pracy i rodzin,  
c) organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie rekreacji i wypoczynku,  
d) prowadzenie działalności  służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu 

oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi MGOSiR, 
e) współpraca z organizacjami kultury fizycznej, klubami i sekcjami sportowymi, 

szkołami, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi i osobami 
fizycznymi w sferze kultury fizycznej,  

f) administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i  ich 
udostępnianiu  

g) zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i 
rekreacyjno-wypoczynkowych, 

h) prowadzenie wypożyczalni  sprzętu sportowego i turystycznego, 
i) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w celu propagowania  

masowej kultury fizycznej i rekreacji. 
j) udostępnianie urządzeń i obiektów targowych. 
 

§ 5.  Ośrodek prowadzi działalność na zasadzie odpłatności i pokrywa swoje 
koszty z przychodów własnych.  

 

III. ORGANIZACJA  OŚRODKA  
§ 6. 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.  
2. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo w granicach i na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Iłży zwanego dalej „Burmistrzem”.   
3. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz .  
4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Ośrodka wykonuje 

Burmistrz .  



5. Dyrektor działając zgodnie z przepisami podejmuje decyzje samodzielnie 
i ponosi za nie odpowiedzialność.  

6. Dyrektor odpowiedzialny jest przed Radą i Burmistrzem za prawidłowe 
prowadzenie Ośrodka. Informacje z bieżącej działalności Dyrektor składa 
Burmistrzowi  w formie sprawozdań.  

§ 7. 1. Do zakresu obowiązków Dyrektora Ośrodka w szczególności należy:  
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania  Ośrodka i kierowanie jego 

działalnością,  
b) opracowywanie oraz realizacja planów finansowych,  
c) kontrola zarządcza,  
d) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka,  
e) wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne zarządzeń 

wewnętrznych, instrukcji i regulaminów.  
§ 8. 1. Dyrektor realizuje zadania Ośrodka przy pomocy podległych 

pracowników.  
2. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor  Ośrodka.   
§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres działania 

poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk określa Regulamin 
Organizacyjny.  
IV. MIENIE OŚRODKA  

§ 10. 1. Mienie Ośrodka jest mieniem komunalnym.  
2. Ośrodek gospodarując przekazanym mieniem komunalnym zapewnia jego 

należyte wykorzystanie i ochronę.  
V. GOSPODARKA FINANSOWA  

§ 11. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych 
dla zakładów budżetowych w ustawie o finansach publicznych, o której mowa w §1 
ust. 1 lit. b) niniejszego statutu.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy 
obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu Gminy , koszty i inne obciążenia, 
stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec 
okresu oraz rozliczenia z budżetem Gminy.  

3. Dyrektor Ośrodka jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej .  
4. Przychody z działalności Ośrodka służą wyłącznie do realizacji jego zadań 

statutowych.  



5. Podstawowymi przychodami własnymi Ośrodka są dochody z działalności  
świadczonej przez Ośrodek , a w szczególności:  

a) wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu,  
b) wpływy z opłat za korzystanie z usług, dzierżaw i urządzeń, 
c) wpływy z opłat uchwalonych przez Radę Miasta za korzystanie z targowisk 

miejskich, 
 

6. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu  Gminy:  
a) dotacje przedmiotowe,  
b) dotacje celowe 
zgodnie z zasadami określonymi w zakresie finansów publicznych. 
7. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z  wymogami określonymi 

w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223 z późn. zm.), ustawie o finansach publicznych, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. 
b) niniejszego statutu oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie 
oraz sporządza, według zasad tam podanych, sprawozdania finansowe 
i budżetowe.  
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 12. 1. Statut  Ośrodka uchwala Rada Miejska w  Iłży.  
2. Zmiany w statucie wprowadzane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  
§ 13. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają 

zastosowanie przepisy ustaw wymienionych w § 1 niniejszego statutu 
i rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz inne przepisy 
powszechnie obowiązujące.  
 


