
UCHWAŁA NR XLI/324/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie utworzenia Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościerzynie oraz nadania Statutu 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240ze zm.) Rada Miasta 
Kościerzyna, na wniosek Burmistrza Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Kościerzynie, zwany dalej KOSiR. 

2. KOSiR będzie prowadził gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. 

3. KOSiR-owi przekazuje się w trwały zarząd mienie określone w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 2. 1. KOSiR będzie wykonywał zadania należące do zadań własnych gminy obejmujących sprawy kultury 
fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 

2. Szczegółowy zakres zadań KOSiR określa Statut. 

§ 3. Nadaje się statut Kościerskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościerzynie w brzmieniu określonym 
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Jednym z warunków właściwego funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych jest zaspokojenie potrzeb 
w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt.: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) jednoznacznie wskazuje, że sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych, należą do zadań własnych gminy. W zakres szeroko rozumianego pojęcia 
kultury fizycznej wchodzą również sprawy związane z popularyzacją sportu nieprofesjonalnego. W obecnej chwili 
przed Gminą Miejską Kościerzyna stawia się coraz większe wymagania odnośnie współpracy sportowej 
z jednostkami pozarządowymi, różnego rodzaju stowarzyszeniami, klubami sportowymi oraz szkołami. Mając na 
względzie rozwijanie bazy sportowej oraz zwiększanie się ilości organizowanych imprez, a przede wszystkim 
poprawę i rozwój szeroko rozumianej kultury fizycznej w Kościerzynie nieodzownym wydaje się powołanie nowej 
jednostki - Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, która przejęłaby na siebie rolę organizatora i koordynatora 
działań w zakresie sportu, rekreacji i turystyki. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/324/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wykaz mienia przekazanego Kościerskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościerzynie 

 
Nazwa 
nieruchomo
ści 

Nr 
geode
zyjny 
grunt
u 

Obręb Nr 
księ
gi 
wiec
zyst
ej 

Powierzchnia 
działki/ek 

Własność Lokalizacja
 

Charakterystyka nieruchomości 

68 04 KW 
8439

 
69 04 KW 

8439
 

67 04 KW 
1634

 

Stadion 
Miejski 

221/1 04 KW 
7710

 

15394 m2 Gmina 
Miejska 

Kościerzy
na 

ul. 
Kamienna 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem zaplecza 
socjalnego dla kompleksu sportowego stadion miejski 

o pow. użytkowej 916,21 m2 oraz płytą stadionu miejskiego 
w Kościerzynie wraz z wyposażeniem. 

157 01 KW 
GD1
E/00
0037
26/7

 

3471 m2  Kąpielisko miejskie 

156 01 KW 
GD1
E/00
0041
46/4

 

2343 m2  Plaża 

45 02 KW 
GD1
E/00
0077
14/8

 

1975 m2  Plaża wraz zabudową szatniową 

Kompleks 
szatni oraz 

plaża 
miejska 
jeziora 

Gałęźne 

60/1 02 KW 
GD1
E/00
0077
14/8

 

2442 m2 

Gmina 
Miejska 

Kościerzy
na 

 Teren za szatniami (parking) 

Lodowisko 
sezonowe 

- - - - Gmina 
Miejska 

Kościerzy
na 

- Lodowisko o wymiarach 20x30 w skład którego wchodzą 
(bandy aluminiowe 46 szt.; kolektory 8szt.; agregat 
chłodniczy 1szt.; maty gumowe 10 szt.; suszarka obuwia 
1 szt.; ostrzałka do łyżew 1 szt.; łyżwy 182 par; garaż 
blaszany 5,5x6), maszyna konserwująca lodowisko (rolba 
) - 1 szt.) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/324/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 30 stycznia 2013 r.

STATUT KOŚCIERSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W KOŚCIERZYNIE 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie zwany w dalszej części KOSiR-em jest jednostką 
budżetową powołaną przez Radę Miasta Kościerzyna na mocy uchwały i działa na podstawie: 

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

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

3) niniejszego statutu nadanego przez Radę Miasta Kościerzyna. 

§ 2. KOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kościerzyna, nie posiadającą osobowości prawnej, 
prowadzoną w formie samorządowej jednostki budżetowej. 

§ 3. Terenem działania KOSiR–u jest Miasto Kościerzyna, a siedziba KOSiR-u mieści się w Kościerzynie przy 
ul. Kamiennej 2. 

§ 4. KOSiR używa pieczęci o treści Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościerzynie. 

Rozdział 2.
Zakres działalności 

§ 5. KOSiR jest gminną jednostką organizacyjną powołaną do działalności o charakterze użyteczności 
publicznej. Celem jego działalności jest ciągłe i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie: 

1. kulury fizycznej, 

2. sportu, 

3. rekreacji oraz turystyki, 

w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń. 

§ 6. Do podstawowych zadań KOSiR-u należą: 

1. Obsługa, utrzymanie i udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych 

2. Przygotowywanie obiektów do imprez sportowych. 

3. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych. 

4. Kontrola stanu obiektów, urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz ich utrzymanie w należytym stanie 
technicznym. 

5. Współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi 
w zakresie realizacji zadań statutowych oraz promowania zdrowego trybu życia. 

6. Działania promocyjne w zakresie popularyzacji sportu, rekreacji i turystyki. 

7. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie sportu, rekreacji i turystyki. 

8. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i rekreacyjnego. 

9. Prowadzenie szkoleń sportowych. 

10. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie sportu, rekreacji, turystyki. 

11. Tworzenie strategii rozwoju sportu, bazy sportowej i rekreacyjnej. 
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Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie 

§ 7. 1. Ośrodkiem zarządza i kieruje jednoosobowo DYREKTOR. 

2. Oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem KOSiR-u składa jednoosobowo Dyrektor, na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

3. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora KOSiR-u jest Burmistrz Miasta Kościerzyna. 

5. Burmistrz ustala zakres czynności i obowiązków, jak również wynagrodzenie Dyrektora. 

6. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników KOSiR-u, oraz wykonuje wobec nich wszystkie czynności, które 
wynikają ze stosunku pracy, 

7. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie ośrodka, właściwą jego organizację oraz 
mienie powierzone jednostce. 

§ 8. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa regulamin pracy KOSiR-u ustalany przez 
Dyrektora. 

§ 9. Schemat organizacyjny Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz poszczególne zadania komórek 
zamieszczone są w regulaminie organizacyjnym, który jest nadawany zarządzeniem przez Burmistrza Miasta na 
wniosek Dyrektora KOSiR-u. 

Rozdział 4.
Majątek i fundusze 

§ 10. Majątek KOSiR-u stanowi: 

1. Stadion miejski w Kościerzynie przy ul. Kamiennej (budynek siedziby KOSiR-u i dwie płyty boisk). 

2. Wyposażenie lodowiska sezonowego. 

3. Kąpielisko nad Jeziorem Gałęźnym (obiekty, wyposażenie, sprzęt). 

§ 11. KOSiR gospodaruje mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem szczególnych 
zasad odnoszących się do zarządzania i gospodarowania majątkiem komunalnym. 

§ 12. 1. Gospodarkę finansową KOSiR prowadzi i rozlicza na zasadach przewidzianych dla jednostek 
budżetowych zgodnie z ustawą o finansach publicznych, pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budżetu 
Gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu. 

2. Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi 
przepisami prawa. 

Rozdział 5.
Przepisy końcowe 

§ 13. KOSiR prowadzi dokumentację organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 14. Zmiany w powyższym statucie Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mogą być wprowadzane 
wyłącznie w drodze uchwały Rady Miasta Kościerzyna. 

§ 15. Nadzór nad KOSiR-em sprawują organy Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie swoich kompetencji. 
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