
 

 

UCHWAŁA NR XXII/182/20 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji  

im. Haliny Konopackiej”, w Rawie Mazowieckiej w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową 

pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej” i nadania statutu jednostce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2, art. 16 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 869, i poz. 1649,  z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 

poz. 695 i poz. 1175), Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 31 grudnia 2020 roku  likwiduje się  zakład budżetowy pod nazwą „Ośrodek Sportu i Re-

kreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej” w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod 

nazwą  „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej”. 

2. Na likwidatora zakładu budżetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w 

Rawie Mazowieckiej wyznacza się Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  im. Haliny Konopackiej w Rawie 

Mazowieckiej. 

3. Czynności likwidacyjne obejmują: 

1) przeprowadzenie likwidacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowo-

ści, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdują-

cego się w użytkowaniu zakładu budżetowego; 

2) zamknięcie na dzień zakończenia likwidacji rachunków bankowych i przekazanie pozostałych środków fi-

nansowych na rachunek budżetu miasta; 

3) zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdań finansowych. 

4. Termin zakończenia  likwidacji  zakładu budżetowego ustala  się na dzień 31 grudnia 2020 r. 

§ 2. 1. Z dniem 1 stycznia 2021 r. tworzy się jednostkę budżetową o nazwie „Ośrodek Sportu i Rekreacji 

im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej”. 

2. Majątek zakładu budżetowego „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazo-

wieckiej”  według stanu na dzień zakończenia likwidacji  przejmuje jednostka budżetowa pod nazwą „Ośrodek 

Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej”. 

3. Bilans zamknięcia zakładu budżetowego „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie 

Mazowieckiej” jest bilansem otwarcia jednostki budżetowej „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopac-

kiej w Rawie Mazowieckiej”. 
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4. Zakres działania i zasady funkcjonowania jednostki budżetowej określa statut stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 3. Pracownicy zakładu budżetowego „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Ma-

zowieckiej” pozostający w stosunku pracy w dniu jego likwidacji z dniem 31 grudnia 2020 r. stają się pracow-

nikami jednostki budżetowej „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej” w 

trybie art. 23 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy.   

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu  w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Łódzkiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka 

 

 

Grażyna Dębska 
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Załącznik do uchwały Nr XXII/182/20 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 24 września 2020 r. 

STATUT 

Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej 

w Rawie Mazowieckiej 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej zwany dalej „OSiR” jest samorządową jednost-

ką budżetową powołaną do wykonywania zadań miasta Rawa Mazowiecka w zakresie kultury fizycznej, w tym 

utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji może posługiwać się skrótem OSiR Rawa Mazowiecka 

3. Podstawę prawną działalności OSiR stanowi: 

a) ustawa o samorządzie gminnym, 

b) ustawa o finansach publicznych, 

c) ustawa o sporcie, 

d) ustawa o kulturze fizycznej, 

e) niniejszy statut. 

§ 2. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną miasta Rawa Mazowiecka działającą w 

formie jednostki budżetowej. 

2. Ośrodek Sportu Rekreacji  nie posiada osobowości prawnej. 

§ 3. Terenem działania Ośrodka Sportu Rekreacji  jest miasto Rawa Mazowiecka, jednak dla właściwej rea-

lizacji zadań i celów działalności może być ona prowadzona poza granicami miasta. 

§ 4. Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Tatar 1A w Rawie Mazowieckiej. 

§ 5. Ośrodek Sportu i Rekreacji używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

Rozdział 2 

Przedmiot działania Ośrodka Sportu i Rekreacji 

§ 6. Przedmiotem działania Ośrodka Sportu i Rekreacji  jest realizowanie na rzecz mieszkańców miasta 

Rawa Mazowiecka zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urzą-

dzeń sportowych. 

§ 7. Do zakresu działania Ośrodka Sportu i Rekreacji  należy w szczególności: 

1) propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej, przy ścisłym 

współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu; 

2) udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego dla: 

a) szkół, 

b) klubów i związków sportowych, 

c) organizacji kultury fizycznej, 

d) innych organizacji społecznych i zawodowych, 

e) osób fizycznych; 

3) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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4) prowadzenie działalności propagandowej i reklamowej z zakresu działalności jednostki; 

5) właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

6) prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej na terenach zielonych i wodnych; 

7) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. 

Rozdział 3 

Organizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji 

§ 8. 1. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji  kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. 

2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora wykonuje Burmistrz Miasta Rawa Ma-

zowiecka. 

§ 9. 1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie statutową działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji i reprezentowanie go na zewnątrz; 

2) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z rocznym planem finansowym w oparciu o przepisy ustawy o 

finansach publicznych; 

3) organizowanie obsługi administracyjnej i finansowej; 

4) planowanie i realizowanie prac remontowych i inwestycyjnych w ramach posiadanych środków; 

5) wykonywanie wobec pracowników wszelkich czynności z zakresu prawa pracy; 

6) wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów wewnętrznych; 

7) szczegółową organizację wewnętrzną określa Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzonym 

przez Burmistrza Miasta; 

8) Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji  jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

Rozdział 4 

Pracownicy  Ośrodka Sportu i Rekreacji  

§ 10. 1. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowni-

ków. 

2. Dyrektor zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi w liczbie zapew-

niającej prawidłową realizację zadań statutowych. 

§ 11. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy pracowników  określają 

odrębne przepisy. Dyrektor może utworzyć regulamin funduszu premiowego i funduszu nagród, w ramach 

posiadanych środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia. 

§ 12. 1. Dyrektor działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Mia-

sta Rawa Mazowiecka. 

2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

3. Do składania oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań wymagane jest 

współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego. 

§ 13. Zakres działania komórek organizacyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz podległość służbową sta-

nowisk pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Mia-

sta Rawa Mazowiecka. 

Rozdział 5 

Mienie i gospodarka finansowa 

§ 14. 1. Majątek nieruchomy Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowią obiekty sportowe i rekreacyjne będące 

własnością miasta Rawa Mazowiecka, przekazane w trwały zarząd. 

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi swoją działalność na następujących obiektach: 
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1) Hala Sportowa „Milenium” przy ul. Kazimierza Wielkiego 28; 

2) Hala Sportowa „ Tatar” przy ul. Tatar 1 A; 

3) Pole biwakowe przy ul. Tatar 1 A; 

4) Wypożyczalnia sprzętu  przy ul. Tatar 1 A;, 

5) Kąpielisko wraz z przebieralnią przy ul. Tatar; 

6) Elektrownia wodna przy ul. Słowackiego; 

7) Zbiornik wodny przy ul. Tatar; 

8) Lasek i krąg myśliwski przy ul. Tatar; 

9) Zaplecze gospodarcze z magazynami przy ul. Tatar; 

10) „Stadion Miejski” (boiska i obiekty) przy ul. Zamkowej; 

11) Boisko do piłki plażowej. 

§ 15. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Miasta Rawa 

Mazowiecka na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej  jest roczny plan finansowy na podstawie uchwały budżetowej Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

3. Za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej odpowiada Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

4. Sprawozdania z wykonania budżetu sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i we-

wnętrznymi aktami prawnymi przedkładane są Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 16. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a osiągnięte dochody 

odprowadza na rachunek budżetu Miasta Rawa Mazowiecka. 

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji  posiada własny rachunek bankowy. 

3. Wysokość opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń wchodzących w skład Ośrodka Sportu i Re-

kreacji ustala się na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej i stosownego zarządzenia Burmi-

strza Miasta Rawa Mazowiecka. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 17. Likwidacja lub reorganizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji  a także wyposażenie go w majątek należy 

do wyłącznej właściwości Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 18. Zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka. 
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