
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …………  

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z …. listopada 2022 r.  

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Gminie Żabia Wola  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 9 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 

1561) oraz art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz art. 27 ust. 1 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) uchwala się co następuje:  

§ 1. Z dniem 1 marca 2023 r. tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola dla wykonywania zadań własnych gminy z zakresu 

kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, w tym zarządzania oraz utrzymania obiektów, urządzeń 

sportowych i rekreacyjnych będących własnością lub we władaniu Gminy Żabia Wola.  

§ 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola prowadzić będzie gospodarkę finansową 

w formie jednostki budżetowej.  

§ 3. Szczegółowy zakres zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola, o których 

mowa w § 1 oraz jego organizację określa statut nadany w brzmieniu określonym w załączniku 

Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola przekazuje się mienie określone 

w załączniku Nr 1 do Statutu.  

§ 5. Rozpoczęcie działalności statutowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola 

nastąpi z dniem 1 marca 2023 r. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.  

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

Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr …………  

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia … listopada 2022 r. 

Statut 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W GMINIE ŻABIA WOLA 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola w dalszej części statutu OSiR działa 

na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561); 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964); 

3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599); 

4) niniejszego statutu; 

5) innych właściwych przepisów prawa. 

§ 2. 

OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Żabia Wola nie posiadającą osobowości prawnej, 

prowadzoną w formie jednostki budżetowej. 

§ 3. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola może używać skrótu nazwy „OSiR-Żabia 

Wola”. 

§ 4. 

Nadzór nad działalnością OSiR sprawuje Wójt Gminy Żabia Wola. 

§ 5. 

1. Terenem działania OSiR jest Gmina Żabia Wola. 

2. Siedziba OSiR mieści się w Żabiej Woli, ul. Wiejska 2F. 

 

II. Cele i zadania 

§ 6. 

Celem działalności OSiR jest realizacja zadań Gminy Żabia Wola z zakresu kultury fizycznej 

i rekreacji oraz zaspokajanie w tym zakresie potrzeb mieszkańców z terenu Gminy Żabia Wola. 

§ 7. 

1. Do zakresu działania OSiR należy w szczególności: 

1) Administrowanie obiektami sportowymi znajdującymi się na terenie Gminy 

Żabia Wola. Wykaz obiektów stanowi załącznik nr 1 do Statutu. 

2) Zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów oraz urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych. 



3) Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej mieszkańcom gminy, w celu 

krzewienia kultury fizycznej, w tym ich najem i użyczanie. 

4) Tworzenie oraz rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej. 

5) Organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o znaczeniu gminnym 

oraz udział w wydarzeniach, w których uczestniczą mieszkańcy Gminy Żabia 

Wola. 

6) Organizowanie imprez rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Gminy Żabia 

Wola. 

7) Współpraca z funkcjonującymi na terenie gminy oraz poza gminą Żabia Wola 

placówkami oświatowymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury 

fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami, szczególnie organizacjami 

pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. 

8) Promocja gminy poprzez sport i rekreację. 

9) Wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 

2. Korzystanie przez placówki oświatowe z obiektów sportowych administrowanych 

przez OSiR będzie bezpłatne. 

 

III. Zarządzanie i organizacja 

§ 8. 

3. OSiR-em kieruje Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu, 

4. Dyrektora OSiR zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Żabia Wola, 

5. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Żabia Wola, 

6. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1) organizowanie pracy OSiR i reprezentowanie go na zewnątrz, 

2) realizowanie i nadzorowanie statutowej działalności OSiR, 

3) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz realizowanie zadań pracodawcy 

wobec osób zatrudnionych, 

4) opracowywanie regulaminów wewnętrznych, zarządzeń i instrukcji 

wewnętrznych, 

5) zarządzanie i efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem, 

6) ustalanie rocznego planu działalności oraz planu finansowego jednostki, 

7) ponoszenie odpowiedzialności za funkcjonowanie jednostki. 

 

§ 9. 

1. Szczegółową organizację i funkcjonowanie OSiR określa regulamin organizacyjny, 

który opracowuje Dyrektor i przedstawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Żabia 

Wola. 

2. Zasady wynagradzania i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy pracowników 

określa regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora OSiR. 

3. Pozostałe przepisy wewnętrzne dotyczące działalności jednostki wydaje Dyrektor 

w formie zarządzeń. 

IV. Finanse i majątek 

§ 10. 

1. OSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych 

dla jednostek budżetowych. 

2. Funkcjonowanie OSiR-u jest finansowane z budżetu Gminy Żabia Wola do wysokości 

planu finansowego. 



3. Podstawą gospodarki finansowej OSiR jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez 

Wójta Gminy Żabia Wola. 

 

§ 11. 

1. Majątek OSiR stanowi własność Gminy Żabia Wola. 

2. OSiR posiada własne rachunki bankowe i prowadzi rachunkowość zgodnie 

z obowiązującym przepisami. 

3. Źródłem dochodów OSiR mogą być: 

1) dotacje; 

2) wpływy od osób fizycznych i prawnych; 

3) wpływy z opłat za korzystanie z usług, obiektów zarządzanych przez OSiR; 

4) wpływy ze sprzedaży biletów za wydarzenia organizowane 

i współorganizowane przez OSiR; 

5) inne, krajowe i zagraniczne, o ile nie stoją w sprzeczności z aktami prawa 

lub zawartymi umowami. 

 

 

§ 12. 

Nieruchomości mogą być oddawane na rzecz OSiR w trwały zarząd, na cele związane z jego 

działalnością zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 

§ 13. 

Obsługę z zakresu rachunkowości oraz obsługę finansową, kadrową i płacową OSiR prowadzi 

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola. 

 

V. Postanowienia końcowe 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  

do Statutu Ośrodka 

Sportu i Rekreacji 

w Gminie Żabia Wola 

 

Wykaz obiektów sportowych i terenów sportowo – rekreacyjnych administrowanych 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola. 

1. Sala sportowa z wydzielonym zapleczem i siłownia przy Szkole Podstawowej 

im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie. 

2. Boisko Orlik przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Józefinie. 

3. Boisko w Bartoszówce przy ul. Okrężnej, dz. ew. 64/3. 

4. Publiczne place zabaw i siłownie plenerowe uwzględnione w ewidencji majątku Gminy 

Żabia Wola, nie oddane w użytkowanie/trwały zarząd innym jednostkom 

organizacyjnym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) do właściwości 

Rady Gminy należą działania pozwalające tworzyć, likwidować i reorganizować gminne 

jednostki organizacyjne. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gminie Żabia Wola jest jednostką 

budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964). Działa on w oparciu o statut nadany 

przez organ tworzący tę jednostkę. Organem tworzącym tę jednostkę jest Rada Gminy Żabia 

Wola i do jej właściwości należy nadanie statutu niniejszej jednostce. W celu stworzenia 

odpowiednich warunków dla rozwoju kultury fizycznej w Gminie Żabia Wola oraz wychodząc 

naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu społeczności Gminy Żabia Wola na ofertę sportowo-

rekreacyjną podjęcie uchwały jest zasadne. 


