
ftAnA tńlA$TA [ŁK|.}

UcBwAł"A N-R lv.47.15
RADY MIASTA ELKU

z drtin 24 iutego 2015 r'

w fprńłYie nnd'nia st'tułu Mlsiskiothll ośrodkowi Sńortu i Rekrcacii w Ełku'

Na podstalvic an, 40 ust' I pk 2' art' 41 ust' 1 u$tĄwy z dnin 8 metca ] 990 loku o samorr'ądzig gniłnym

rDz'U.2013. poŹ.594epożn' '"]l1'*''i. 
ri,''. l*- '*ił'r.. 

z afł. ll ust' 2ustawy Żdflitl Z] sierpnia

2009 roku o finanracb puul;"ny'tr:''ro)Ll'_zo lJ' po'' 885 z pitźn' zm')' RAda Miasta w Ełku uchwalą co

następuie:

$l.Narlać$tatutMiejskiotnuośrodkowiSportuiRckreacjiwEłkit.lłbrzmieniustanowiącymzlłąoarik
do niniejszei irchwały.

t 2. Tiapą moc:

]) uchwała nI x\Ąli l6'tlo7 Rady Mia"rta Etku zdnja 2" lis1ooad6 2007 rcku rv sprawie likwidacii

t -..At .źń).^fii'ł 
""tło,t'-l 

budxi#Je-" oJl rr-*ą vr"i'Li oś'od'k spoml iRektacji x Ełltrr w jedrrostkę

;iffiliffiil;ffiili"i'r'iót'"oir 
'śpoItu i RLkeacji w Ełkrr oraz nadania jej statutu'

'l111ęfuwalu nt XXXTX.3?3.20}4 Redł Miasta Elku z dnia 28 stycznia 2014 r' ztń'ieniająca uchwat9 Nr

XVlVl64/07 Rady' Mi.sta e*'")"*'iu''Jilir'ńaa :oołoń w śpfawie 
'ikwidacji 

i' p'Jks {rłceflia

zakladu budŹctowego pou ,.,*.'ił *i.i.ni ósr"j.[lp"n" i Rckrtacji w Ełku w jednostkę burlŻetową pod

iil'u r,'rl"irłi osńcń sportu ł iokreac'ji w Ełku orae flndania jcj sta ńu'

$ 3. Wykonanie uclrwaĘ porviema' się Prezydentowi' Miflsta' Ełku'

s ..[ tJchwałB podlcgł ogłoszeniu w Dr'ignniku UTŻ4doWm Woiewództwa warmińsko _ Maauskiego

i *ci'J'i 'r" ł.i. po upływie }4 dni od dnia ogłoszenia'

Prz.ewódni cący RAdy Miaśta

tilewskl

.*ld''Di6óc/4ffi ffi ,-s'6s{BoBcF65D8BE'Uoł'włlouy
SBo[ 1



Załącenik do tJchwaĘ Nr IV'47' 1 5

R 
'.lv 

Miłsta FJku

Ż dnia 24 ]ntego 2015 I'

stotut Mi€ifikiego ośrodkl Sportu i Rekredcii w Ełkn

Rozłlzig} t'
Postflnowienia ogólłe

$ l. Miejski Qśtodek Spoń[ i Rekrcacii w Ełląr zlvarry dalcj MoSiR działa na !'odsta*ie pfzepisów plawa'

a.v szczególności :

1) pt7ćpisó\ry o samotądzic:grn jnnym'

2) przepisÓw o sporcie'

3) przepisów o ńnanŚach publicarych'

ałlzoną w formie jedflostki budŹetowi'
$ 2. MosiR jost jędnoŚiką olganizaśyj ą 6mĘ Miasta Ełku ptow

i u. ,. a"rr** tlział*nia MoSiR jest Gmjna Miasto Ełk omz Bron Ćiminy Ełk^ gdŻir połÓżony jes1

Camping rv Szelignch'

2. Siędziba MoSiR mieści się'w Ełku'

3. Miejski ośtodek Spottu i' Rekrcaoii w Ełku uł}nva skrótu MosiR w Blku'

n''"ro.in*ona*obiekt8miznfl,jdującymisięnaobsŻarzęsrvejdeiłłalnościMosiR'awszcŻ"cgÓlńÓści:

l ) StadioT1em Miejskim w Ełku ptry u1' Pilsudskiego 27

2) Plażą Miejską w Ełku prry ul' farkowcj

3)' Cempingiom }v szeligłcb klBlku

4) Parlłiern Wodnynr lv Ełku pt4 ul' Piłsudskiego 29

5) Halą Sp'oltowo- Widgwiskową ptry Sz'kole Pod'Ęlawowoj 'DI 5 rv Błku ptzy ul' śrv' tvtaksymiliana Młrii

' ńłriegi r r

6) Cenfum lnformałjt TurySrycŻ'no' Kt turE nej w Ełku prz'y ull wojśkE Polskiego 47

7) Palkiem Linołym w Ełku przy ul' Grunwddzkiej 10'

| ł" nłar-or nał' aziałalnościq MoSiR sprawuje Prezydout Mja*a Ełku'

c"",l""'#il',losrn

s 5. Celem działalnoŚci MoSiR jest realizgc_ia.zadań .Gminy-_Minsts' 
Elkrr w zakr'esu L-ultury fizyczneJ

i ,eLteasii^ arlminisuowauie ** ;fi;jfn;dLt-,"rni i urrąa'zuniań! sportowo_rekeacyjnymi w oparciu

;'p;;ń; p*.' Miłcm mienie komuna)ne'

$ ó' Do zadań MoSiR nalĆŹł ;

l ) zatuądŻanie konrul]alnymi obitklalfli sportowo-rckroncyjnymi oraz ich rozbudową modemiŻaoje ' fwnollty]

2) gospodarowanię PÓwięrŻony'fl mi"nięm zgodni" e obowiąarjącymi w tyf'] Żńklesic odpowiodrrini

ure$llowaniarn i PTawnYmt'

sl ;ń;*"ni" a"iałgń w tkusie tckręacji fuclr'a1vej' Ęortu i 1urystyki'

4) otganizowanie zawodlw sport'owych' zajęć spo*orvo'relrrcacyjnycb'

;; ;rn-|*c* mn'ez spońowo_rekteacyjnych na rzece mieszk'lloów miasta'



ó) świadczenie usług tuYstycŻfi ych'

7) rrctostępnianie bazy $poń(t}vęj i rekreacyjrrej orgaąizacjonr:

- klubom i ałiązkom spofl:owyln'

- oĘanifficjom kujttuy fizyożnej' otgEmiŻacjofi społocmy t i zawÓdo{ym'

_ Placówkom oś\łiaiowy1t1''

8) udzielanje pomocy szkolcniowcj

fizycznego,

oraz udostępnianie bazy ispTŻęfu no realizację zaięć' wychowania

flno']so\łą i toz}iwn się Ź budź'cteltl miasta Ełku na zasadaoh

plan doclrodórł iwydatków zwa:ry planom

9) ptowndzenie rłyptlficzalni sptząu spottowego i turystycątlgo' 
.

l0} współpraca z instytrrcjami, 
' 
stowatry'z*iumi i crganizacjarrri sPońowymi o r'łsięgu grtinnym

"l;;dJl;ńy* w zaKósie realizlcji za'dań sratutowych MoSin'

1l)pTowadzeńicajęćre}<reacylnychirchabilitatjiruchowe'istosowniedoporrzel''izŃ]tetcsor^/ania
tr!ieŚd{ańców lfiiastą

1Ż) wsp$łptacł z organinacjarni rtiodziężDwymi w mkresie upowszechniania kultury fizycmej'

l3)śłiadceenieusfugwzakresickotzystatrieŹol'iektówsportowyclrirekreacyjnych6TaŻofgani2Ecjaimptt?
rozrywkowycb' 

7iałBl'noścj MosiR'
1ł; powadzenie dzia'l'łlności informacyjnqi i rcklamowej w zaktesie d

15) świadęzpnię wsalkich *ł"g *oią"y'i 1a 1elL 
teariza11ł_Le.|\ł'śtamowych MoSiR' prowadzaric inncj

dŻałalności gospodur"'..i 
"*r.* 

pJł'.r#il ł.ato* nu ,i1i"*szecbnianie kultury fizycunej i turystycfieJ'

o'r}J''J*ix'#óo"

E 7. 1, Dzi*łalnością IvloSrR. kien1ie 'icdnoosobowo 
Dyrtklor' 

' 

króry fepIezcntuje MoSiR na zewnątrz'

"api#*.iu"ń.i.g" 
n'"t"ionowanie o'ui powicrzone stładliki majątkotve'

Ż. Dyrektora zatrudnia i zrłalnia hezydeff Miasta Eł'ku'

:.oyrelr:tor ol*:*:ł:j--?'',_',;f:**l'i:r:fliff"1 l##::"L1#i1"Jf;łffT-'#,"l'':1ff":;
p€łflomocnictwa. Do czynnosct p

''T:o]:;", jcst pracodawcq w rozrrnicniu prlłpisów kodeksu pńcy dla zaftudnionyclr w MoSiR

pracowników.

s t. ]. wewnęttzDą organizacię MoBlR ofaz :T'':có!oY znkres drjsłania' potlział czynności

i odiowiedzialność "rłn 
p.ł"ią"yJiL"ioiii.). i-il".ał"ń n'nkcje określa Regulamin organizałyjny'

2' Rogulamin otgłnizacyiny op'*o*uoy p'"'"'ny'ektora porł}ega zatwietdzariu pzez Prorydert8 Mlasta

Błku' 
pt aoownikÓw lrłIoSiR o'loi'ślłją odrębnę_ 

s, z.*av zatrudniania iWynegfadżżsjn orrE Ptawa i obowiązki pla'oowńlrow lvlvDu\ .'t.r'ó'4Jq "'

ptueP'śy,

6 9. l. MosiR ptowałIzi gospodarkę

uouiń"i, al" 1.tnostek budzetorłych'

2" Podstawq gospodatki finansorłej w MosiR jest itlcz'ny

fmansowytn' 
R'zdŹiał Iv'

Postr nowicnia końcowe

$ 10. Żmiany sta'ufu sq doklnywure w ttybie jego nadania' to jest na mooy uohwĄ Rady lrd** 
']*

'd;F''6ffi 
_EDńńffi 5'oB0BcF6ĘDtBE' Uohw o'y

czĄcY
Eł,RU


