
UCHWAŁA NR XL/432/2013
RADY MIEJSKIEJ  W SUWAŁKACH

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 poz. 594 i 645) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 i poz. 
938) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Suwałkach nadaje się statut w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc: uchwała nr LII/580/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 
2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (Dz. Urz. Woj. 
Podl. Nr 276, poz. 2767), uchwała nr LI/466/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 
2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Suwałkach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 235, poz. 2847) oraz uchwała nr XII/109/2011 Rady 
Miejskiej w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 
statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 233, poz. 2777). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk. 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Suwałkach

Andrzej Paweł Chuchnowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/432/2013 

Rady Miejskiej w Suwałkach 

z dnia 25 września 2013 r. 

STATUT 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

W SUWAŁKACH 

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne 

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach działa na podstawie: 

1) uchwały nr XXI/207/99 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 1999r. 
w sprawie reorganizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach i zmiany prowadzenia 
gospodarki finansowej; 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. 
zm.); 

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, 
poz. 1458, z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857, z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 
z późn. zm.); 

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 855, 
z późn. zm.); 

7) niniejszego statutu. 

2. Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach określa w szczególności nazwę, siedzibę 
i przedmiot działalności. 

3. Ilekroć w statucie jest mowa o „Ośrodku” należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Suwałkach.

§ 2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki nieposiadającą osobowości 
prawnej. 

2. Siedzibą Ośrodka jest budynek położony przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach. 

3. Ośrodek prowadzi działalność na terenie miasta Suwałk oraz w miejscowości Stary Folwark.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności Ośrodka 

§ 3. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy: 

1) Prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania i promowania kultury fizycznej; 

2) Programowanie i współpraca z organizacjami kultury fizycznej przy realizacji wszelkich usług 
i zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym między innymi na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3) Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej wg zapotrzebowania społecznego: 

a) klubów i związków sportowych, 

b) organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej, 

c) innych organizacji pozarządowych, 
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d) osób indywidualnych, 

e) innych zainteresowanych;

4) Prowadzenie działalności programowej, promocyjnej i reklamowej w zakresie statutowej 
działalności Ośrodka; 

5) Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych oraz innych 
promujących miasto i aktywny sposób spędzania czasu; 

6) Właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej, rekreacyjnej na terenie 
działania.

2. Ponadto Ośrodek: 

1) Prowadzi działalność wspomagającą osiąganie głównych celów statutowych w zakresie: 

a) świadczenia usług transportowych, noclegowych, gastronomicznych, 

b) świadczenia usług turystycznych i szkoleniowych, 

c) świadczenia usług z zakresu informacji turystycznej, 

d) najmu lokali użytkowych, 

e) wypożyczania sprzętu sportowego i turystycznego, 

f) udostępniania powierzchni reklamowych;

2) Realizuje inne zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Suwałk.

3. Ośrodek realizuje swoje zadania przy współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi 
miasta, jednostkami administracji samorządowej i rządowej, wydziałami Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach oraz organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka 

§ 4. 1. Ośrodek podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Suwałk. 

2. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor przy pomocy Zastępcy 
Dyrektora. 

3. Stosunek pracy z Dyrektorem Ośrodka, na podstawie umowy o pracę, nawiązuje Prezydent 
Miasta Suwałk. 

4. Stosunek pracy z Zastępcą Dyrektora Ośrodka, na podstawie umowy o pracę, nawiązuje 
Dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury przez Prezydenta Miasta Suwałk. 

5. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez 
Prezydenta Miasta Suwałk. 

6. Do zadań Dyrektora Ośrodka należy, w szczególności: 

1) organizowanie pracy Ośrodka; 

2) kierowanie podległymi pracownikami; 

3) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz; 

4) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej; 

5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań przez pracowników Ośrodka; 

6) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 

7) rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Ośrodka; 

8) wydawanie aktów normatywnych w formie zarządzeń.
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7. Dyrektor Ośrodka jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka, wykonuje 
prawa i obowiązki Pracodawcy zgodnie z Kodeksem Pracy i przepisami szczególnymi dotyczącymi 
funkcjonowania Ośrodka. 

8. Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań poszczególnych działów, zespołów 
obiektów, samodzielnych obiektów i samodzielnych stanowisk określa regulamin organizacyjny 
ustalony przez Dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Suwałki.

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa Ośrodka 

§ 5. 1. Ośrodek zarządza: 

1) halami sportowymi z lokalem biurowym przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach; 

2) pływalnią z siłownią przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach; 

3) terenami rekreacyjnymi Zalewu „ARKADIA” w Suwałkach; 

4) skate parkiem przy ul. Wojska Polskiego 2 w Suwałkach; 

5) stadionem lekkoatletycznym z infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach; 

6) kortami tenisowymi przy ul. Wojska Polskiego 17 w Suwałkach; 

7) stadionem piłkarskim z infrastrukturą przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach; 

8) Domem Noclegowym „WIGRY” przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach; 

9) Eurocampingiem z infrastrukturą przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach; 

10) Ośrodkiem Żeglarskim przy ul. Zastawie 38A w Suwałkach; 

11) Ośrodkiem Wypoczynkowo-Żeglarskim z infrastrukturą w Starym Folwarku 55D; 

12) boiskiem sportowym przy ul. Kowieńskiej w Suwałkach; 

13) Aquaparkiem przy ul. Jana Pawła II 7 w Suwałkach.

§ 6. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Miasta Suwałki. 

2. Ośrodek, jako jednostka budżetowa, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta 
Suwałk, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta Suwałk. 

3. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan dochodów i wydatków zwany planem 
finansowym. 

4. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem 
zasad określonych w ustawie o finansach publicznych i sporządza sprawozdania zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Rozdział 5.
Postanowienia Końcowe 

§ 7. Zmiany statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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