
UCHWAŁA NR LVIII/426/2018 

RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 12 ust. 2 i art. 16 

ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) Rada Miasta 

Świnoujście uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/272/2004 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2004 

roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, zmieniona 

uchwałą: 

1) Nr XXVIII/248/2007 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie 

przekazania Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu składników majątkowych 

– z zastrzeżeniem § 3. 

2) Nr XVIII/140/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie 

wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu  

§ 3. Uchwała wskazana w § 2 pkt 1) pozostaje w mocy w zakresie postanowień zawartych w § 1 

tej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 

Dariusz Śliwiński  
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Załącznik  

do Uchwały Nr LVIII/426/2018 

Rady Miasta Świnoujście 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

 

STATUT 

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „WYSPIARZ" 

w Świnoujściu 

 

 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz" został utworzony Zarządzeniem Nr 22/75 Naczelnika 

Miasta Świnoujścia z dnia 15 września 1975 roku. 

 

§ l 

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz" w Świnoujściu zwany dalej "Ośrodkiem" działa na 

podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875                            

z  późniejszymi zmianami), 

2. Ustawy z  dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie   (Dz. U. z  2017r.  poz. 1463 z  

późniejszymi zmianami), 

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077  

z  późniejszymi zmianami), 

4. Ustawy z dnia  29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395), 

5. Niniejszego statutu nadanego przez Radę Miasta Świnoujście. 

 

§ 2 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Świnoujście, świadczącą odpłatnie  

usługi w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku, działającą w formie samorządowego 

zakładu budżetowego.     

2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej. 

 

§ 3 

Terenem działalności Ośrodka jest miasto Świnoujście a siedzibą budynek przy ulicy Jana 

Matejki 22.                                                                        

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA OŚRODKA  SPORTU I REKREACJI „WYSPIARZ" 

 

§ 4 

1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb 

mieszkańców miasta Świnoujście w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, w tym utrzymanie 

terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

2. Cele te Ośrodek realizuje poprzez: 

1) udostępnianie mieszkańcom obiektów sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych,   

2) rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb aktywnego uczestnictwa 

dzieci, młodzieży i dorosłych w różnorodnych formach kultury fizycznej, sportu                      

i rekreacji, 
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3) propagowanie i organizację różnych form uprawiania sportu i zajęć rekreacji 

ruchowej. 

 

§ 5 

Podstawowe zadania Ośrodka to : 

1. Prawidłowa eksploatacja i konserwacja obiektów sportowych, rekreacyjno -  

wypoczynkowych zapewniająca ich pełną funkcjonalność, 

2. Wynajem obiektów i urządzeń w celu pozyskania środków na działalność statutową, 

3. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych na działalność statutową, 

4. Organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, własnych i zleconych, 

5. Współpraca ze szkołami, placówkami kultury, klubami i stowarzyszeniami 

sportowymi, zakładami pracy grupami środowiskowymi itp. w organizacji imprez                    

o charakterze  sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym, 

6. Współpraca z miastami partnerskimi i przygranicznymi w zakresie sportu i rekreacji,  

7. Poszerzanie oferty sportowo - rekreacyjnej oraz unowocześnianie istniejącej bazy jak 

również pozyskiwanie nowych obiektów służących rozwojowi kultury fizycznej, 

8. Prowadzenie sekcji sportowo-rekreacyjnych. 

 

§ 6 

Wykonywaniu zadań Ośrodka służą następujące obiekty i urządzenia sportowe oraz  tereny 

rekreacyjne i użytkowe :   

1. Pływalnia kryta przy ul. S. Żeromskiego 62 (wraz z terenem przyległym), 

2. Hala sportowa  przy ul. J. Piłsudskiego 9 (wraz z terenem przyległym), 

3. Obiekty sportowe przy ul. J. Matejki 22 (w tym Stadion Miejski z infrastrukturą 

lekkoatletyczną i techniczną,  budynkiem technicznym),  

4. Centrum Sportu  przy ul. J. Matejki 17A (w tym boisko z nawierzchnią sztuczną, 

skatepark, korty tenisowe, hala tenisowa, parking), 

5. Baza noclegowa przy ul. J. Matejki 17A, 

6. Port Jachtowy – Basen Północny  (w tym nabrzeża), 

7. Kemping „Relax” przy ul. J.  Słowackiego 1, 

8. Tereny rekreacyjne – plaża na lewobrzeżu  i prawobrzeżu  Świnoujścia (w tym obszar 

wejść plażowych, budynek socjalno-techniczny ratowników, kładki piesze, 

sanitariaty),  

9. Parking przy ul. S. Żeromskiego / Bałtycka, 

10. Obiekt sportowy przy ul. Białoruskiej 2 (w tym boisko  sportowe im. Tadeusza  

Kaczmarka), 

11. Parking przy ul. Ku Morzu wraz z drogą wjazdową na plażę. 

 

ROZDZIAŁ III 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA 

 

§ 7 

Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta Świnoujście. 

 

§ 8 

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, który odpowiada za całokształt  

działalności, właściwą organizację i efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem. 

2. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta 

Świnoujście. 

3. Prezydent Miasta Świnoujście: 

1) zatrudnia i zwalnia Dyrektora,  
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2) ustala wynagrodzenie Dyrektora oraz szczegółowy zakres jego obowiązków. 

 

§ 9 

 Pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor i wykonuje wobec nich wszelkie czynności 

wynikające ze stosunku pracy.  

 

§ 10 

1. Strukturę organizacyjną i etatową Ośrodka, na wniosek Dyrektora zatwierdza Prezydent 

Miasta.  

2. Szczegółowy zakres działalności poszczególnych komórek określa Regulamin 

Organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Dyrektora. 

 

§ 11 

Mienie Ośrodka jest własnością Gminy Miasto Świnoujście. 

 

§12 

1. Prezydent Miasta Świnoujście dokonuje czynności prawnych związanych  z wyposażeniem 

Ośrodka w niezbędne do prowadzenia działalności budynki, obiekty, urządzenia, środki 

transportu, sprzęt i wyposażenie. 

2. Ośrodek może nabywać środki trwałe ze środków obrotowych  do wysokości określonej                   

w planie finansowym. 

3. Wyposażenia pomieszczeń, które nie stanowią środków trwałych, wyposażenie 

pracowników  w odzież roboczą, ochronną, środki czystości i inne Ośrodek zakupuje ze 

środków obrotowych do wysokości określonej w planie finansowym. 

 

ROZDZIAŁ IV 

GOSPODARKA FINANSOWA 

 

§ 13 

1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach zakładu budżetowego, 

działającego w sektorze finansów publicznych, który: odpłatnie wykonuje wyodrębnione 

zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, obejmujący 

przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych                           

i rozliczenia z budżetem Gminy Miasto Świnoujście. 

3. Ośrodek może otrzymywać z budżetu Gminy Miasto Świnoujście: 

1) dotację przedmiotową, kalkulowaną wg stawek jednostkowych, 

2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

dotacje te  nie mogą być wykorzystywane na inne cele - w części, w jakiej nie zostały 

wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu, 

3) środki finansowe wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług 

4. Po otrzymaniu od Prezydenta Miasta informacji o ostatecznych kwotach przychodów                     

i wydatków Ośrodka oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, Dyrektor Ośrodka zatwierdza 

plan finansowy Ośrodka, dostosowując go do uchwały budżetowej. 

5. Cennik Usług Ośrodka zatwierdza Prezydent Miasta w formie zarządzenia. 

 

§ 14 

1. Źródłami przychodów finansowych Ośrodka są: 

1) dotacje z budżetu Gminy Miasto Świnoujście, 

2) wpływy od osób fizycznych i prawnych, 

3) wpływy z opłat za korzystanie z obiektów zarządzanych przez Ośrodek, 

4) wpływy z odpłatnego świadczenia usług, 
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5) wpływy z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z § 15 niniejszego Statutu,  

6) odsetki od środków na rachunku bankowym.  

7) inne wpływy pozyskiwane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

2.Nadzór nad finansami Ośrodka sprawuje Dyrektor. 

 

§  15 

Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą. Środki finansowe z działalności 

gospodarczej przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań  statutowych Ośrodka. 

 

§  16 

1. Ośrodek pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych z zastrzeżeniem, iż 

może również otrzymać z budżetu Gminy Miasto Świnoujście dotację przedmiotową oraz 

dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. 

2. Ośrodek może także otrzymać z budżetu dotację podmiotową w zakresie wynikającym                    

z odrębnych  przepisów. 

3. Wysokość dotacji określana jest corocznie w budżecie Gminy Miasto Świnoujście.  

4. W przypadku realizacji zadań zleconych przez Gminę Miasto Świnoujście, Ośrodek 

otrzyma niezbędną dotację na pokrycie ich kosztów. 

5. Ośrodek może być zwolniony z wpłaty do budżetu Gminy Miasto Świnoujście nadwyżki 

środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego. 

 

§  17 

Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

 

§ 18 

l. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach  określonych Ustawą o finansach 

publicznych i Ustawą o rachunkowości wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich 

podstawie. 

2. Ewidencję księgową prowadzi się z uwzględnieniem potrzeby odrębnego rejestrowania 

przychodów i kosztów na poszczególne obiekty. 

 

ROZDZIAŁ V 

PRZEPISY  KOŃCOWE 

 

§ 19 

Ośrodek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie                                

z obowiązującym przepisami. 

 

§ 20 

1. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Naczelnik Wydziału Promocji, 

Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Świnoujście. 

2. Nadzór finansowy nad działalnością Ośrodka sprawuje Skarbnik Miasta. 

 

§ 22 

Ośrodek używa pieczęci o treści: 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji 

   „Wyspiarz" 

   72-600 Świnoujście, ul. Matejki 22 

   tel. 91 321 37 81 

   07124039141111000030876345  

   NIP 855-000-62-42 
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2. Gmina Miasto Świnoujście 

    ul. Wojska Polskiego 1/5 

    72-600 Świnoujście 

    NIP 855-15-71-375 

    Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” 

 

§ 23 

Zmiany w Statucie  Ośrodka mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania. 
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UZASADNIENIE 

Ośrodek Sportu i Rekreacji działa obecnie na podstawie statutu nadanego Uchwałą 

Nr  XXXII/272/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 25 listopada 2004 roku i na podstawie Uchwały 

Nr XXVIII/248/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie przekazania Ośrodkowi Sportu  

i Rekreacji ”Wyspiarz” w Świnoujściu składników majątkowych oraz Uchwały Nr XVIII/140/2011  

z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

„Wyspiarz”. 

 

W związku ze zmianą prawa skutkującą między innymi utratą mocy prawnej niektórych 

przepisów oraz w związku z przekazaniem dodatkowych składników majątkowych Ośrodkowi – 

prowadzących do zwiększeniem ilości obiektów służących wykonywaniu zadań Ośrodka zachodzi 

konieczność ponownego sformułowania podstawowych zapisów statutowych regulujących strukturę 

organizacyjno majątkową oraz tryb funkcjonowania wskazanej wyżej jednostki organizacyjnej. 
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