UCHWAŁA NR 398/LIII/ 2021
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 24 listopada 2021 r.
w sprawie nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 11ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn.
zm.) Rada Miejska Sierpca uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadaje się Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sierpcu Statut w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchyla się:
1) Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu stanowiący załącznik do
uchwały Rady Miejskiej Sierpca nr 68/X/2007 z dnia 26 września 2007 roku
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Sierpcu;
2) Uchwałę Rady Miejskiej Sierpca nr 72/X/2015 Rady Miasta Sierpc z dnia
24 czerwca 2015 w sprawie zmiany uchwał Rady Miejskiej Sierpca nr 68/X/2007
z dnia 26 września 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod
nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu;
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sierpc.
§ 4.
Uchwała
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Dlugokęcki
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Załącznik
do Uchwały Nr 398/LIII/2021
Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 24 listopada 2021r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SIERPCU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu, zwany dalej MOSiR, działa na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019
r. poz. 2171 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
305 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z
późn. zm.);
6) Statutu MOSiR .
§ 2.
MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Sierpc prowadzoną w formie jednostki
budżetowej.
§ 3.
1. Terenem działania MOSiR jest Gmina Miasto Sierpc.
2. Siedziba MOSiR mieści się w Sierpcu na ulicy Świętokrzyskiej 26.
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji używa skrótu MOSiR.
§ 4.
Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Burmistrz Miasta Sierpc.
§ 5.
MOSiR używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
§ 6.
Majątek MOSiR stanowią wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne będące własnością
Gminy Miasto Sierpc przekazane MOSiR w trwały zarząd oraz wszystkie posiadane przez
MOSiR ruchomości i środki finansowe w zakresie ustalonym w budżecie miasta Sierpc.
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Rozdział 2
Cele i zadania MOSiR
§ 7.
Celem działalności MOSiR jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i rekreacji,
administrowanie oraz zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowo rekreacyjnymi w
oparciu o przekazane przez Gminę w zarząd mienie komunalne.
§ 8.
Do zadań MOSiR należy:
1) zarządzanie komunalnymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi;
2) gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
odpowiednimi uregulowaniami prawnymi;
3) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej według zapotrzebowania społecznego:
a) stowarzyszeniom kultury fizycznej i związkom sportowym,
b) organizacjom społecznym i zawodowym oraz osobom fizycznym,
c) placówkom oświatowym;
d) podmiotom gospodarczym;
4) organizacja zawodów i zajęć sportowo-rekreacyjnych;
5) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta;
6) udzielanie pomocy szkoleniowej oraz udostępnienie bazy i sprzętu na realizację zajęć
wychowania fizycznego i treningów;
7) koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z
miejskim, powiatowym i wojewódzkim kalendarzem tych rozgrywek;
8) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami sportowymi o zasięgu
gminnym i ponad gminnym w zakresie realizacji zadań statutowych MOSiR;
9) tworzenie warunków do rozwoju sportu wyczynowego;
10) prowadzenie zajęć rekreacyjnych i rehabilitacji ruchowej stosownie do potrzeb i
zainteresowania mieszkańców miasta;
11) współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej;
12) świadczenie usług w zakresie korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych
oraz organizacja imprez widowiskowo-rozrywkowych;
13) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie działania MOSiR;
14) prowadzi działalność w postaci wynajmu obiektów, sal i sprzętu sportowego,
urządzeń mechanicznych;
15) organizacja imprez zleconych z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz
widowiskowo-sportowych;
16) prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych;
17) podejmowanie działań na rzecz pozyskania partnerów, w szczególności związków
sportowych i sponsorów w celu organizacji imprez i zawodów sportowych rangi
miejskiej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej;
18) prowadzi działalność w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania zadań
statutowych;
19) prowadzenie zadań promocyjnych, reklamowych, informacyjnych w celu
popularyzowania sportu, rekreacji i turystyki;
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20) wykonuje inne zadania powierzone przez Burmistrza Miasta Sierpc, w szczególności
utrzymuje powierzone mienie ;
21) wynajmuje powierzchnie reklamowe dostępne na obiektach będących w trwałym
zarządzie;
22) MOSiR może podejmować także inne działania wynikające z potrzeb środowiska
lokalnego i polityki ustalonej w zakresie kultury fizycznej i sportu przez władze
miasta.
§ 9.
1. MOSiR prowadzi działalność w dni powszednie, a także w dni wolne od pracy.
2. MOSiR w ramach obowiązujących przepisów prawa może prowadzić działalność
gospodarczą, usługową, handlową, impresaryjną, a pozyskane środki finansowe
odprowadza do budżetu Miasta.
Rozdział 3
Organy MOSiR
§ 10.
Działalnością MOSiR kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta
Sierpc.
§ 11.
Burmistrz Miasta Sierpc ustala warunki pracy i płacy Dyrektora i jego zakres obowiązków,
uprawnień i odpowiedzialności oraz spełnia w stosunku do niego funkcje zwierzchnika
służbowego.
§ 12.
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie statutową działalnością MOSiR oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z rocznym planem finansowym
zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Sierpc w oparciu o przepisy ustawy o
finansach publicznych;
3) organizowanie obsługi administracyjnej i finansowej działalności MOSiR;
4) planowanie i realizowanie prac remontowych i inwestycyjnych w ramach posiadanych
środków, zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Sierpc planem
finansowym;
5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie uprawnień i obowiązków
pracodawcy wobec osób zatrudnionych;
6) wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów wewnętrznych;
7) współpraca z organami Gminy Miasto Sierpc.
§ 13.
1. Dyrektor ponosi jednoosobową odpowiedzialność za prawidłowe zarządzanie MOSiR.
2. Za prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi MOSiR zgodnie z obowiązującymi
przepisami odpowiada główny księgowy MOSiR.
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§ 14.
Dyrektor MOSiR opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Sierpc
regulamin organizacyjny ustalający strukturę organizacyjną MOSiR, etatyzację, obowiązki,
uprawnienia i odpowiedzialność pracowników oraz określający adres siedziby MOSiR.
§ 15.
Podczas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub korzystaniem z urlopu,
Dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego pracownik MOSiR.
Rozdział 4
Pracownicy MOSiR
§ 16.
1. Dyrektor MOSiR wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników MOSiR.
2. Dyrektor MOSiR zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz
obsługi w liczbie zapewniającej efektywną realizację zadań statutowych.
§ 17.
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy pracowników
MOSiR określają odrębne przepisy powszechnie obowiązujące oraz zakładowy regulamin
wynagradzania opracowany przez Dyrektora MOSiR.
Rozdział 5
Organizacja działalności MOSiR
§ 18.
MOSiR realizuje zadania statutowe samodzielnie oraz poprzez zlecanie zadań innym
podmiotom w trybie umów cywilno-prawnych.
§ 19.
Szczegółową organizację i zasady działania MOSiR określają Regulamin Organizacyjny oraz
Regulamin Pracy ustalone przez Dyrektora MOSiR i zatwierdzone przez Burmistrza Miasta
Sierpc.
Rozdział 6
Gospodarka finansowa
§ 20.
1. MOSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla
jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej w MOSiR jest roczny plan finansowy zatwierdzany
przez Burmistrza Miasta Sierpc.
§ 21.
1. MOSiR posiada odrębny rachunek bankowy.
2. MOSiR prowadzi księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi w jednostkach
budżetowych.
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3. MOSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a uzyskane dochody
odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Miasto Sierpc.
4. Rachunkowość MOSiR prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w
sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
5. Wszelkie zmiany w planie finansowym MOSiR dokonywane są w trybie i na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
6. MOSiR może pozyskiwać dochody własne z działalności statutowej i z działalności
gospodarczej.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 22.
MOSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 23.
Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Wyniki głosowania
Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. nadania
statutu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Sierpcu.
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara
Gil, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej
Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej
Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Joanna Marta Szewczykowska
BRAK GŁOSU (1)
Paweł Michał Grabowski
NIEOBECNI (1)
Jerzy Zbigniew Stachurski
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