
Załącznik nr 1
do zarządzenia 14/2020
Dyrektora OSiR z dnia 

2 października 2020

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ŚWIEBODZINIE

Rozdział I
Podstawa prawna

§ 1. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie działa na podstawie:

1. Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji,

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020r. poz. 713 z późn.
zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z
późn. zm.),

4. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. z 2020r. poz. 1133 z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. zm.),

6. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

Rozdział II

Postanowienia ogólne

§ 2. 

1. Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Świebodzinie  zwany  dalej  Ośrodkiem  został  utworzony
uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XII/141/99 z dnia 15 listopada 1999r. 

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Świebodzin.

3. Ośrodek działa na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.

4. Dochody i wydatki Ośrodka zostają włączone do budżetu Gminy Świebodzin.

§ 3.

Siedzibą Ośrodka jest nieruchomość zabudowana przy ul. Sikorskiego 25. W jego skład wchodzą 
jeszcze nieruchomości:

1. przy ul. Zachodniej 74B - Hala Sportowa

2. przy ul. Sulechowskiej 6 - Basen

3. przy ul. Sikorskiego 25 - Skate Park



4. os. Łużyckie 28 - boisko Orlik przy PSP nr 6

5. Park Chopina - kompleks boisk sportowych przy PSP 2

6. Plaża Miejska w Wilkowie

§ 4.

Terenem działania Ośrodka jest Gmina Świebodzin.

Rozdział III

Cele i zakres działania

§ 5.

Ośrodek realizuje zadania gminy w zakresie promocji, popularyzacji i upowszechniania kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji.

§ 6.

Celem działania Ośrodka jest tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej
sporcie i rekreacji dla mieszkańców Gminy Świebodzin.

§ 7.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

a) utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów sportowo-rekreacyjnych zgodnie z ich
    przeznaczeniem,
b) prowadzenie działalności w zakresie rozbudowy i modernizacji bazy sportowej oraz
    systematyczne uzupełnianie wyposażenia obiektów w urządzenia i sprzęt 
    sportowo-rekreacyjny,
c) realizacja kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach Międzyszkolnego
    Ośrodka Sportu i przedsięwzięć własnych oraz współdziałania w zakresie
    upowszechniania kultury fizycznej ze szkołami, stowarzyszeniami kultury fizycznej,
    klubami sportowymi i innymi jednostkami,
d) administrowanie obiektami Ośrodka,
e) prowadzenie innych spraw z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji zleconych przez
    Burmistrza Świebodzina.

ROZDZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja

§ 8.
1.   Ośrodkiem zarządza Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:

a) kieruje bieżącą pracą Ośrodka w granicach zatwierdzonego planu finansowego przy
    pomocy podległego personelu oraz zarządza mieniem w ramach zarządu zwykłego na
    podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

b) jest przełożonym pracowników Ośrodka,
c) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych i pełnomocnictwa

         udzielonego przez Burmistrza Świebodzina.



2.    Ośrodek zatrudnia pracowników posiadających stosowne kwalifikacje;
       a) Burmistrz Świebodzina jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora OSiR ( zgodnie z art.
           33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym).
       b) Dyrektor Ośrodka może powołać swojego zastępcę (Kierownika) ustalając mu stosowny
           zakres obowiązków oraz pełnomocnictwa, po akceptacji Burmistrza Świebodzina.
      c) W razie nieobecności Dyrektora, zastępstwo pełnić będzie Kierownik Hali Sportowej i
          Basenu Sportowego.

§ 10.
1. W Ośrodku tworzy się następujące stanowiska pracy:

- dyrektor

- kierownik hali sportowej i basenu

- główny księgowy

- starszy księgowy

- menedżer

- instruktor sportu 

- kasjer

- pracownik gospodarczy

- ratownik

- pracownik obsługi stadionu

- st. magazynier

- konserwator maszyn i urządzeń

- gospodarz obiektu sportowego

§ 9.
Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i
zatwierdzony przez Burmistrza Świebodzina.

§ 10.

Schemat  organizacyjny  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Świebodzinie  stanowi  załącznik  do
Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV
Majątek, finanse i rachunkowość

§ 11.
Ośrodek gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi gospodarkę w ramach
posiadanych środków na zasadach określonych w odrębnych przepisach i kieruje się głównie
efektywnością wykorzystania tego mienia.



§ 12
Podstawą gospodarki Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony i przygotowany przez 
Dyrektora.

§ 13
Obsługę finansowo-księgową oraz kontrolę rozliczeń Ośrodka prowadzi Główny Księgowy.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 14

Likwidacja Ośrodka następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie.

§ 15

Ośrodek używa pieczęci z napisem:

Ośrodek Sportu i Rekreacji

66-200 Świebodzin, ul. Sikorskiego 25

tel/ fax.  (068) 475-08-17

NIP 927-17-33-334, Regon 000631189-00010
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