Projekt
DRUK Nr 323
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Widowiskowo- Sportowe Gminy Ożarów
Mazowiecki i nadania jej Statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 i 1378), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2021 roku tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Centrum Widowiskowo -Sportowe
Gminy Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Kręczkach.
§ 2. Jednostce budżetowej określonej w § 1 nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 3. Jednostce budżetowej określonej w § 1 przekazuje się w zarząd następujące mienie:
1) nieruchomość o łącznej powierzchni 11,6007 ha położoną w Kręczkach przy ulicy Sochaczewskiej nr 218, dla
której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pruszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze WA1P/00081368/5, wraz ze znajdującymi się tam obiektami sportowymi, w tym:
- hala widowiskowo-sportowa,
- boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią,
- dwa boiska do piłki nożnej,
- boisko do piłki siatkowej,
- boisko do gry w koszykówkę,
- tor rowerowy Pumptrack;
2) ruchomości, sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na obiektach sportowych położonych w Kręczkach
przy ul. Sochaczewskiej nr 218.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2021 r.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia....................2020 r.
Statut
Centrum
Widowiskowo
POSTANOWIENIA OGÓLNE

-

Sportowego

Gminy

Ożarów

Mazowiecki

§ 1. Centrum Widowiskowo-Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki jest jednostką organizacyjną Gminy Ożarów
Mazowiecki, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, zwaną dalej „Centrum
Sportu”.
§ 2. Siedzibą Centrum Sportu jest miejscowość Kręczki. Adres Centrum Sportu to: Kręczki ul. Sochaczewska 218,
05-850 Ożarów Mazowiecki.
§ 3. Centrum Widowiskowo - Sportowe Gminy Ożarów Mazowiecki może używać skrótu „Centrum Sportu”.
PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§ 4. Przedmiotem działalności Centrum Sportu jest realizacja zadań własnych Gminy Ożarów Mazowiecki
w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki w obszarze rozwoju kultury fizycznej,
w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych poprzez upowszechnianie aktywności sportowych
i rekreacyjnych w obiektach sportowych przekazanych w zarząd przez Gminę Ożarów Mazowiecki.
§ 5. Do zadań Centrum Sportu należy:
1) zarządzanie i gospodarowanie obiektami, terenami i urządzeniami sportowo - rekreacyjnymi przekazanymi
przez Gminę Ożarów Mazowiecki w zarząd;
2) organizowanie zajęć, wydarzeń, zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych, a także konferencji
i szkoleń;
3) prowadzenie szkoleń grup młodzieżowych oraz stwarzanie im warunków uczestniczenia w rozgrywkach
sportowych na szczeblu regionalnym, krajowym i za granicą;
4) tworzenie ram organizacyjnych i infrastrukturalnych do rozwoju sportu amatorskiego;
5) udostępnianie przekazanych obiektów organizacjom kultury fizycznej i innym podmiotom;
6) organizowanie przedsięwzięć integrujących lokalną społeczność;
7) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki;
8) propagowanie, upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji wśród seniorów;
9) promowanie dostępnych form aktywności fizycznej, działalności i posiadanej infrastruktury;
10) współpraca z innymi organizacjami i podmiotami w zakresie wykonywania zadań statutowych;
11) wykonywanie innych zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji zleconych przez Gminę Ożarów
Mazowiecki.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 6. 1. Centrum Sportu kieruje jednoosobowo Dyrektor
2. Dyrektor reprezentuje Centrum Sportu na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego działalność, właściwą
organizację oraz efektywne zarządzanie powierzonym mieniem, zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa .
3. Do zakresu działania Dyrektora należy między innymi:
1) realizacja zadań statutowych Centrum Sportu;
2) administrowanie i gospodarowanie powierzonym mieniem;
3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
4) wydawanie wewnętrznych zarządzeń;
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5) ustalenie rocznego planu działalności oraz sporządzenie planów finansowych, aktualizacja planów w terminie
21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej i przedstawienie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi Ożarowa
Mazowieckiego;
6) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności i przedkładanie go
Mazowieckiego do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni, do zatwierdzenia.

Burmistrzowi

Ożarowa

4. Dyrektor jest przełożonym pracowników zatrudnionych w Centrum Sportu i wykonuje wobec nich określone
przepisami prawa czynności z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
5. W czasie nieobecności Dyrektora lub niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością
Centrum Sportu kieruje i reprezentuje je na zewnątrz, wyznaczony przez Dyrektora pracownik.
§ 7. Strukturę organizacyjną Centrum Sportu oraz zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych
określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po uzyskaniu opinii Burmistrza Ożarowa
Mazowieckiego.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 8. Centrum Sportu prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych i innych odpowiednich przepisach prawa.
§ 9. Centrum Sportu prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się efektywnością
ich wykorzystania i zakresem zadań.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalania.
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Uzasadnienie
Wybudowana w Kręczkach Hala widowiskowo – sportowa stała się zalążkiem rozwijającego się centrum
sportowego usytuowanego w dogodnym miejscu – blisko gęstej zabudowy mieszkaniowej, a jednocześnie na tyle
oddalonej, aby nie stanowić dyskomfortu dla bezpośredniego sąsiedztwa.
Obok Hali sportowej powstało boisko o sztucznej nawierzchni, dwa boiska do piłki nożnej, boisko do koszykówki
oraz siatkówki. Dużą popularnością cieszy się Pumptrack.
Obiekty sportowo – rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zarządzane do niedawna przez gminną spółkę
(obecnie w stanie likwidacji) oraz Urząd Miejski, stanowią zwarty kompleks zapewniający mieszkańcom aktywny
wypoczynek, a zawodnikom klubów sportowych doskonalenie swoich umiejętności i predyspozycji.
W perspektywie cały obszar 11 ha stanie się wielkim centrum sportu i rekreacji. Zasadnym jest zatem utworzenie,
w miejsce likwidowanej spółki prawa handlowego, gminnej jednostki budżetowej, której celem będzie skuteczne
zarządzanie już istniejącą i rozwijającą się bazą sportowo – rekreacyjną na tym terenie.
Cele i zadania zostały określone w przedłożonym Statucie.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9) lit h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tworzenie gminnych
jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek należy do właściwości rady gminy.
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