
Załącznik do Uchwały Nr XXI/199/2012 
Rady Miasta Tomaszów Lubelski  

z dnia 30 marca 2012 roku 

 

STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „TOMASOVIA” 
z siedzib ą w Tomaszowie Lubelskim 

Rozdział  I 

Postanowienia Ogólne 
 

§ 1 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, zwany dalej 
„Ośrodkiem” działa na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.), 

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

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.  
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),  

4) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152,  
poz. 1223 z późn. zm.), 

5) niniejszego Statutu. 
 

§ 2 
 
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Tomaszów Lubelski. 
 

§ 3 
 
Ośrodek nie posiada osobowości prawnej. 
 
 

§ 4 
 
Ośrodek może używać skróconej nazwy OSiR „Tomasovia”. 
 

 
§ 5 

 
Obszarem działania Ośrodka jest Miasto Tomaszów Lubelski, jednak dla właściwej realizacji 
zadań i celów Ośrodek może prowadzić działalność poza granicami Miasta Tomaszów 
Lubelski. 
 

§ 6 
 

 Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Aleja Sportowa 8 w Tomaszowie Lubelskim. 
 

 
§ 7 

 
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski. 



 
§ 8 

 
Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną Ośrodka ustala Dyrektor w formie 
regulaminu organizacyjnego, obowiązującego po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta 
Tomaszów Lubelski. 
 
 

Rozdział  II 

Przedmiot i zakres działania 
 

§ 9 
 
1. Przedmiotem działania Ośrodka jest realizowanie na rzecz mieszkańców Miasta 

Tomaszów Lubelski zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywanie 
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.  

2. Do podstawowych zadań OSiR „Tomasovia” należą w szczególności zadania 
obejmujące:  

1) upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki wśród dzieci i młodzieży 
poprzez organizację zajęć sportowych, imprez turystycznych oraz sportowo-
rekreacyjnych własnych i zleconych, 

2) świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej, turystyki oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży, 

3) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami 
sportowymi w zakresie koordynowania odbywających się na terenie miasta 
Tomaszów Lubelski zawodów sportowych, masowych imprez sportowo-
rekreacyjnych i imprez turystycznych, 

4) prowadzenie i utrzymanie obiektów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych 
będących w zarządzie OSiR, 

5) podejmowanie działań dotyczących zagospodarowania miejskich terenów 
turystyczno-rekreacyjnych i sportowych, 

6) eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej, rekreacyjnej i 
turystycznej, 

7) prowadzenie prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych obiektów 
oddanych w zarząd OSiR, 

8) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym, organizacjom 
kultury fizycznej i innym użytkownikom, 

9) organizowanie zawodów sportowych, 
10) prowadzenie usług noclegowych i gastronomicznych, 
11) wynajmowanie pomieszczeń, 
12) sprzedaż energii cieplnej, 
13) administrowanie targowisk, 
14) usługi transportowe, 
15) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej promującej  

       wizerunek OSiR, 
16) prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu, rekreacji i turystyki, 
17)  podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na    

       działalność statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 



Rozdział III 

Organizacja i zarz ądzanie 
 

§ 10 
 

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.  
3. Dyrektor działając zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszym statutem 

podejmuje decyzje samodzielnie w ramach udzielonego przez Burmistrza Miasta 
Tomaszów Lubelski pełnomocnictwa. 

4. Dyrektor odpowiada za właściwą realizację zadań przypisanych Ośrodkowi oraz  
za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych. 

5. W czasie nieobecności dyrektora Ośrodka jego obowiązki wykonuje upoważniony 
przez Dyrektora pracownik. 

 
§ 11 

 
 
Do obowiązków i uprawnień dyrektora Ośrodka należy w szczególności: 

1) zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywania podziału zadań dla 
poszczególnych stanowisk pracy, 

2) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób 
zatrudnionych w Ośrodku, 

3) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka, 
4) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynków i obiektów na terenie Ośrodka, 
5) zabezpieczenie mienia Ośrodka przed kradzieżą i włamaniem. 

 
 
 

Rozdział IV 
 

Mienie O środka 
 

 
§ 12 

 
Mienie Ośrodka stanowi majątek Miasta Tomaszów Lubelski przekazany Ośrodkowi przez 
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski  i może być wykorzystywane przez Ośrodek jedynie 
do celów związanych z wykonaniem zadań statutowych przez Ośrodek. 
 
 
 

Rozdział V 
 

Zasady gospodarki finansowej 
 

§ 13 
 
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa na zasadach 
określonych  
w ustawie o finansach publicznych. 
 
 
 



§ 14 
 
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków, o którym mowa  
w ustawie o finansach publicznych. 
 
 

§ 15 
 
 Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 
 

§ 16 
 

 Księgowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z przepisami i według zasad stosowanych 
 w rachunkowości budżetowej.  
 
 
 

Rozdział VI 

Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 17 
 
Statut Ośrodka uchwala Rada Miasta Tomaszów Lubelski. 
 

§ 18 
 
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia. 
 


