
UCHWAŁA NR XVI/94/03 
Rady Miejskiej w Gniewie 
z dnia 4 grudnia 2003 r. 

Druk: B /82/ 2003  
 
w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu. 
 
 

Na podstawie art. 9 ust.1, art.18 ust.2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,  
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 18 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz.148 zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,poz. 594, Nr 166 poz.1611) oraz  
w związku z § 2 ust. 1 pkt 3 uchwały nr XIV/80/2003 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 
25 września 2003r. w sprawie likwidacji instytucji kultury pod nazwą Miejsko – 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gniewie Rada Miejska w Gniewie uchwala co 
następuje: 
 

§ 1 
 

1. Tworzy się z dniem 1 stycznia 2004 gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą 
Gminny Ośrodek Sportu w Gniewie. 

2. Gminny Ośrodek Sportu jest jednostką budżetową gminy Gniew w rozumieniu art. 
18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) . 

 
§ 2 

 
Nadaje się statut dla Gminnego Ośrodka Sportu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§ 3 
 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gniew do: 
- wydania aktu założycielskiego Gminnego Ośrodka Sportu zawierającego                

w szczególności, nazwę, datę założenia, teren działania, organ założycielski 
i nadzorujący, 

- wpisania Gminnego Ośrodka Sportu do rejestru jednostek organizacyjnych 
gminy prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Gniew, 

- przekazania Gminnemu Ośrodkowi Sport w użytkowanie: lokali, boisk, 
wyposażenia i sprzętów niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej, 

- powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

 
§ 4 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. 



 
§ 5 

 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr XVI/94/03 

 
 

Uchwałą nr XIV /80/2003 Rady Miejskiej z dnia 25. 09. 2003 r. sprawie 
likwidacji instytucji kultury pod nazwą Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Gniewie uległa likwidacji instytucja kultury w skład, której wchodziła 
hala sportowa i organizacja sportu na terenie gminy Gniew. Jednocześnie w § 2 
ust.1 pkt 3 cytowanej uchwały Rada podjęła zobowiązanie do utworzenia nowej 
samodzielnej jednostki organizacyjnej, która będzie realizowała zadania gminy  
w zakresie kultury fizycznej. Tą instytucją jest przedstawiony w uchwale Gminny 
Ośrodek Sportu.  

Organizacja kultury fizycznej w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych jest zadaniem własnym gminy co wynika z art. 5 ust 4 ustawy z dnia 18. 
01. 1996 r. o kulturze fizycznej(jt. Dz. U.2001r. Nr 81 poz. 889 z późn. zm.)  
i art. 7 ust 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8. 03. 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). 

Gminny Ośrodek Sportu będzie utworzony na bazie hali sportowej i stadionu          
w Gniewie. W zakresie formy organizacyjnej finansów publicznych będzie 
funkcjonował jako jednostka budżetowa gminy Gniew z możliwością utworzenia 
środków specjalnych zgodnie z art. 18 i 21 ustawy z dnia 26. 11. 1998 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.). 

Utworzenie nowej samodzielnej jednostki usprawni, zaktywizuje  
i unowocześni działalność w zakresie kultury fizycznej oraz skoordynuje 
funkcjonowanie wszystkich klubów, stowarzyszeń i związków kultury fizycznej 
oraz szkół gminnych. Ponadto uporządkowany zostanie stan własnościowy 
obiektów  i terenów sportowych.  

 Przyjęcie uchwały nie przyczyni się do wzrostu kosztów utrzymania obiektów 
      sportowych na terenie gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          Załącznik Nr 1 
                                                                                                                   do Uchwały Nr XVI/94/03 

Rady Miejskiej w Gniewie 
z dnia 4 grudnia 2003 r. 

 

STATUT 
Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 
 

1. Gminny Ośrodek Sportu działa na podstawie n/w przepisów prawa: 
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                     

(tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                        

( tekst jednolity Dz. U. 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), 
- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej                                               

(Dz. U. 2001r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.), 
- ustawa z dnia 24 listopada 1998 r. o finansach publicznych                                    

(tekst jednolity Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), 
- niniejszego statutu Gminnego Ośrodka Sportu. 

2. Użyte w niniejszym statucie określenia oznaczają: 
- Burmistrz – Burmistrz Miasta i Gminy Gniew, 
- Rada Miejska - Rada Miejska w Gniewie, 
- Gmina – Gmina Gniew, 
- Urząd – Urząd Miasta i Gminy Gniew, 
- Statut Gminy – statut gminy Gniew nadany Uchwałą Nr II/5/2002 Rady 

Miejskiej w Gniewie z dn. 28 listopada 2002 r., opublikowanym w Dz. Urz. 
Woj. Pom. Nr 12, poz. 121 z dnia 24 stycznia 2003 r., 

- Ośrodek – Gminny Ośrodek Sportu, 
- Dyrektor – dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, 
- Statut - statut Gminnego Ośrodka Sportu. 

 
 

§ 2 
 

1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy działającą w formie jednostki 
budżetowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o 
finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. 
zm.) . 

2. Organem założycielskim ośrodka jest gmina Gniew. 
 

§ 3 
 

1. Siedzibą ośrodka jest miasto Gniew. 
2. Ośrodek zakresem swojego działania obejmuje gminę Gniew. 

 
 
 



 
§ 4 

 

Bezpośredni nadzór nad ośrodkiem w imieniu gminy Gniew sprawuje burmistrz. 
 

§ 5 
 

1. Ośrodek używa pieczęci: 
- okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek herbu gminy Gniew, a w otoku 

nazwę ośrodka w pełnym brzmieniu „GMINNY OŚRODEK SPORTU                    
W GNIEWIE”. 

 

- nagłówkowej o następującej treści 
„GMINNY OŚRODEK SPORTU W GNIEWIE” 
adres............................tel.................................... 
Regon..........................NIP................................. 
 

- podpisowej o następującej treści: 
„DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA SPORTU W GNIEWIE” 
Imię i nazwisko............................................................................... 
 

2. Ośrodek stosuje blankiety korespondencyjne o następującej treści: 
„GMINNY OŚRODEK SPORTU W GNIEWIE” 
adres............................tel.................................... 
Regon..........................NIP................................. 
oraz herb gminy Gniew z lewej a logo z prawej strony blankietu. 

3. Ośrodek może używać własne logo ustanowione przez dyrektora po 
zatwierdzeniu przez Burmistrza. 

4. Na zewnątrz budynku ośrodka umieszcza się tablicę z herbem gminy Gniew  
i tablicę koloru niebieskiego z napisem koloru białego o następującej treści: 
„GMINNY OŚRODEK SPORTU W GNIEWIE”. 

5. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnym 
zarządzeniem burmistrza w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla jednostek 
organizacyjnych gminy Gniew. 

6. Ośrodek prowadzi kronikę działalności własnej. 
7. Ośrodek morze otrzymać imię – patrona, nadane uchwałą Rady Miejskiej na 

wniosek dyrektora ośrodka. 
 

Rozdział II 
Cel i przedmiot działania 

 

§ 1 
 

Celem ośrodka jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze 
sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania sportu 
i rekreacji. 

 
 

§ 2 
 

Do zakresu działania ośrodka należy w szczególności: 



1. organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych, 

2. organizowanie zawodów sportowych: gminnych, powiatowych, wojewódzkich, 
ogólnopolskich i międzynarodowych, 

3. realizacja zajęć szkolnych w zakresie wychowania fizycznego na podstawie 
odrębnych porozumień ze szkołami, 

4. realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i zawodów dla osób 
niepełnosprawnych, 

5. koordynacja sportu  i rekreacji na terenie gminy, 
6. organizowanie imprez widowiskowych, 
7. propagowanie sportowego stylu życia poprzez organizację imprez  

o charakterze rodzinnym oraz imprez amatorów, 
8. wykorzystywanie pomieszczeń i terenów na organizację targów, zjazdów, 

sympozjów, festiwali, kongresów, pokazów, promocji firm i prezentacji 
produktów, giełd, aukcji, kiermaszy oraz na działalność usługową i sportowo-
rekreacyjną, 

9. współdziałanie z przedstawicielami organów rządowych i samorządowych oraz 
z właściwymi instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi  
w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportu i form aktywnego wypoczynku, 

10. współdziałanie z klubami stowarzyszeniami i związkami sportowymi z terenu 
gminy Gniew na podstawie odrębnych porozumień, 

11. współdziałanie z zarządem gminnym Szkolnego Związku Sportowego na 
podstawie odrębnego porozumienia, 

11.zarządzanie obiektami i urządzeniami oraz dbałość o ich właściwe utrzymanie, 
modernizację i rozbudowę. 

 
Rozdział III 

Organizacja wewnętrzna 
 

§ 1 
 

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor, który jest jej jednoosobowym organem. 
2. Do zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności dyrektora należy  

w szczególności: 
- kierowanie działalnością ośrodka, 
- reprezentowanie ośrodka na zewnątrz, 
- opracowywanie i realizacja finansowych plan działalności ośrodka, 
- wykonywanie w imieniu ośrodka jako pracodawcy czynności z zakresu  
      prawa pracy, 
- gospodarowanie mieniem ośrodka, 
- zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i ochrony 
      przeciwpożarowej, 
- ponoszenie odpowiedzialność przed Radą Miejską i Burmistrzem za realizację 

zadań ośrodka i powierzone mienie. 
 
3. Szczegółowy zakres zadań uprawnień i odpowiedzialności dyrektora określa 

Burmistrz. 



4. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz, zgodnie z art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 (tekst jednolity  Dz. U. 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.).  

 

§ 2 
 

Szczegółową organizację wewnętrzną ośrodka oraz zakresy działania 
poszczególnych komórek organizacyjnych ustala dyrektor w regulaminie 
organizacyjnym zatwierdzonym przez burmistrza. 

 
Rozdział IV 

Sprawy pracownicze  
 

§ 1 
 

1.  W ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji  
i obsługi. 

2. W miarę potrzeby w ośrodku mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych 
dziedzin związanych z działalnością ośrodka. 

3. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor. 
4. Sprawy pracownicze pracowników ośrodka reguluje ustawa z dnia 22 marca 

1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990r. Nr 21, poz. 124 z późn. 
zm.) a w sprawach nieuregulowanych odpowiednie przepisy ustawy z dnia  
24. 06. 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998r. Nr 21, poz. 94  
z późn. zm.). 

5. Dyrektor wydaje wewnętrzne regulaminy i instrukcje dotyczące spraw 
pracowniczych. 

 

§ 2 
 

1. Wymagania kwalifikacyjne i warunki wynagradzania dyrektora i pracowników 
ośrodka określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2000 r.  
w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. 2003r. Nr 29, poz. 360 z późń. 
zm.). 
 

Rozdział V 
Gospodarka finansowa i rachunkowość 

 

§ 1 
 

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową, i rachunkowość na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 29. 09. 1994 r.  
o rachunkowości (Dz. U. 1994r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.). 

2. Na podstawie w/w przepisów dyrektor wydaje wewnętrzne dokumenty dotyczące  
spraw finansowych, i rachunkowości. 

 
§ 2 

 

1. Ośrodek jest finansowany ze środków budżetu gminy. 



2. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan finansowy. 
3. Na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej dyrektor może utworzyć rachunek 
środków specjalnych. 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 1 
 

1.Zmiany postanowień niniejszego statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla 
jego wydania z inicjatywy Rady Miejskiej, Burmistrza i dyrektora. 

2.W sprawach nieuregulowanych w ustawach i niniejszym statucie burmistrz może 
wydać odpowiednie zarządzenie. 

 


