
UCHWAŁA  NR  XIX/113/08 

RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM śY 

z  dnia 26 czerwca 2008 r. 

 

 

w sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budŜetowego pod nazwą 

Ośrodek Sportu i Turystyki w ChełmŜy w jednostkę budŜetową pod nazwą Ośrodek 

Sportu i Turystyki. 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 21 ust.1 pkt 2 i ust.2, art. 25 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 i 
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, 
Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 
115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje: 

 

       § 1.1. Z dniem 30 czerwca 2008 roku likwiduje się zakład budŜetowy pod nazwą Ośrodek 

Sportu i Turystyki w ChełmŜy, w celu przekształcenia w jednostkę budŜetową gminy. 

       2. Z dniem 1 lipca 2008 roku tworzy się jednostkę budŜetową pod nazwą Ośrodek Sportu 

i Turystyki w ChełmŜy. 

  

       § 2.1.  Mienie znajdujące się w uŜytkowaniu zlikwidowanego zakładu budŜetowego 

przejmuje jednostka budŜetowa pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki w ChełmŜy według 

stanu na dzień likwidacji. 

       2. NaleŜności i zobowiązania likwidowanego zakładu budŜetowego pod nazwą Ośrodek 

Sportu i Turystyki przejmuje jednostka budŜetowa pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki. 

 

       § 3.1. Środki pienięŜne zgromadzone na rachunku bankowym zakładu budŜetowego 

według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku stanowić będą wartość początkową rachunku 

bankowego na dzień 1 lipca 2008 roku jednostki budŜetowej pod nazwą Ośrodek Sportu 

i Turystyki w ChełmŜy. 



       2. Stan środków konta socjalnego zakładu budŜetowego według stanu na dzień 30 

czerwca 2008 roku będzie stanowić wartość początkową konta socjalnego na dzień 1 lipca 

2008 roku jednostki budŜetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki w ChełmŜy. 

 

       § 4. Ośrodek Sportu i Turystyki w ChełmŜy działający jako jednostka budŜetowa staje się 

z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z pracownikami likwidowanego 

zakładu budŜetowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, w trybie art. 231 Kodeksu 

Pracy.  

 

       § 5.1. Zamyka się rachunek bankowy i księgi rachunkowe zakładu budŜetowego na dzień 

30 czerwca 2008 roku. 

       2. Bilans zamknięcia zakładu budŜetowego Ośrodek Sportu i Turystyki przy ul. Hallera 

17A staje się  bilansem otwarcia jednostki budŜetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki 

w ChełmŜy. 

 

       § 6. Nadaje się jednostce budŜetowej o nazwie Ośrodek Sportu i Turystyki w ChełmŜy 

statut stanowiący załącznik do uchwały. 

 

       § 7. Jednostka budŜetowa prowadzić będzie gospodarkę finansową według zasad 

określonych w przepisach o finansach publicznych. 

 

       § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy. 

 

       § 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 30 czerwca 2008 roku. 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
          
                 Janusz Kalinowski 
          

 



Uzasadnienie 

do uchwały nr XIX/113/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 czerwca 2008 roku 

w sprawie przekształcenia zakładu budŜetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki 

w ChełmŜy w jednostkę budŜetową gminy Miasta ChełmŜy. 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym „do właściwości rady gminy naleŜą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy 

naleŜy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 

zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, 

zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposaŜania ich w majątek.” 

oraz art. 25 ust. 1 pkt 2, ust. 3, 5, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 

„zakłady budŜetowe tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno-prawną i 

likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego - gminne, powiatowe lub 

wojewódzkie zakłady budŜetowe. Likwidując zakład budŜetowy, organ, o którym mowa w 

ust. 1, określa przeznaczenie mienia znajdującego się w uŜytkowaniu zakładu. W przypadku 

państwowego zakładu budŜetowego decyzja o przeznaczeniu tego mienia jest podejmowana 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa. Przekształcenie zakładu 

budŜetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji. 

NaleŜności i zobowiązania zakładu budŜetowego likwidowanego w celu przekształcenia w 

inną formę organizacyjno-prawną przejmuje utworzona jednostka.” 

       Uchwała została sporządzona na podstawie pisma nr SOR.0065-2-10/08 z dnia 23 maja 

2008 roku Rady Miejskiej ChełmŜy w sprawie wyraŜenia opinii dotyczącej funkcjonowania 

OSiT jako zakładu budŜetowego. Przyczyną likwidacji jest niespełnienie przez zakład 

warunków samofinansowania tj. nie pokrywanie kosztów działalności z przychodów i tym 

samym powstanie straty i ujemnego stanu środków obrotowych. Opinie w przedmiotowej 

sprawie wyraziły komisja spraw społecznych oraz komisja planowania, budŜetu i finansów. 

Komisje opowiedziały się za zmianą formy organizacyjno-prawnej Ośrodka Sportu i 

Turystyki z zakładu budŜetowego w jednostkę budŜetową. 

       Przekształcenie zakładu budŜetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga 

uprzedniego przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z 

przepisami o rachunkowości. W szczególności naleŜy ustalić naleŜności i zobowiązania oraz 



stan środków obrotowych i majątku trwałego, znajdującego się w uŜytkowaniu zakładu. W 

celu przekształcenia zakładu budŜetowego w inną formę organizacyjno-prawną naleŜy 

przeprowadzić jego likwidację. Likwidacja polega na zamknięciu rachunku bankowego i 

ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Nie później niŜ trzy miesiące po 

likwidacji zakładu budŜetowego sporządzany jest jego bilans.  

       Formę organizacyjno-prawną nowej jednostki określa organ wskazany w art. 25 ust. 1 

u.f.p. w decyzji o przekształceniu zakładu budŜetowego.  

       Zgodnie z art. 25 ust. 7, naleŜności i zobowiązania zakładu budŜetowego likwidowanego 

w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną przejmuje utworzona jednostka. 

Jest to nowe rozwiązanie, nieznane u.f.p. z 1998 r., przy czym podkreślić naleŜy, Ŝe dotyczy 

jedynie zakładów budŜetowych likwidowanych w celu przekształcenia.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Załącznik do uchwały Nr XIX/113/08 

                                                                                        Rady Miejskiej ChełmŜy 
                                                                                        z dnia 26 czerwca 2008r. 
 
 

STATUT 
Ośrodka Sportu i Turystyki w ChełmŜy 

 
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne. 
 
     § 1. Ośrodek Sportu i Turystyki w ChełmŜy zwany w dalszej części 
niniejszego statutu „Ośrodkiem” jest jednostką budŜetową gminy Miasta 
ChełmŜy powołaną w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności poprzez 
świadczenie usług. 
 
     § 2. Ośrodek został utworzony na mocy uchwały Nr XIX/113/08 Rady  
Miejskiej ChełmŜy z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przekształcenia w 
drodze likwidacji zakładu budŜetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki 
w ChełmŜy w jednostkę budŜetową pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki w 
ChełmŜy. 
 

§ 3. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto ChełmŜa. 
           2. Terenem działania Ośrodka jest miasto ChełmŜa. 
 
Rozdział II. Cel i przedmiot działania. 
 
     § 4 . Celem działalności Ośrodka jest: 
1) udostępnianie materialnej bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej gminy 
miasta ChełmŜa w celu organizowania na terenie miasta ChełmŜy przedsięwzięć 
z zakresu kultury fizycznej, sportu i wypoczynku; 
2) rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla 
społeczeństwa miasta ChełmŜy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, 
młodzieŜy oraz osób niepełnosprawnych; 
3) organizowanie na terenie miasta ChełmŜa przedsięwzięć z zakresu kultury 
fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku. 
 
     § 5. 1.Do zadań statutowych Ośrodka naleŜą: 
1) utrzymanie oraz zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów i 
urządzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych będących własnością 
gminy miasta ChełmŜy; 
2) świadczenie usług turystycznych obejmujących wynajem lokali uŜytkowych, 
pokoi, hali sportowej; 



3) wypoŜyczanie sprzętu sportowego i turystycznego; 
4) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz 
turystycznych; 
5) rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej; 
6) udostępnianie obiektów sportowych i rekreacyjnych osobom fizycznym oraz 
dla potrzeb instytucji, organizacji i stowarzyszeń powołanych do popularyzacji 
sportu i turystki; 
7) zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych, bhp i p.poŜ. prowadzenia 
zajęć w podległych obiektach; 
8) współpraca z placówkami oświatowymi, klubami sportowymi i innymi 
organizacjami w zakresie organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych; 
9) organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych dla ludności; 
10) organizowanie na basenie nauki pływania, zajęć korekcyjnych oraz 
zapewnienie w czasie zajęć fachowej obsługi ze strony ratowników i 
instruktorów; 
11) udostępnianie obiektów na działalność rehabilitacyjną, widowiskową, 
wystawienniczą, handlową; 
12) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej. 
     2. Udostępnianie obiektów Ośrodka na rzecz miejskich placówek 
oświatowych w celu organizacji zajęć edukacyjnych i sportowych odbywa się 
nieodpłatnie.  
 
 
Rozdział III. Organizacja jednostki. 
 
 
     § 6. 1. Działalnością Ośrodka kieruje i reprezentuje na zewnątrz oraz 
odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie kierownik Ośrodka. 

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta ChełmŜa .  
3. Zatrudnienie na stanowisko kierownika poprzedzone jest konkursem. 

 
     § 7.1. Kierownik Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta. 
     2. W przypadku nieobecności kierownika, bieŜącą działalnością Ośrodka 
kieruje główny księgowy. 
     3. Do podstawowych obowiązków i uprawnień kierownika Ośrodka naleŜy w 
szczególności: 
1) ustalenie wewnętrznej organizacji pracy Ośrodka; 
2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz określanie ich zakresu 
obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; 
3) składanie w imieniu Ośrodka oświadczeń z zachowaniem obowiązujących 
przepisów prawnych; 



4) składanie Burmistrzowi Miasta corocznych sprawozdań z działalności w 
terminie do końca I kwartału następnego roku. 
 

§  8.1.Kierownik samodzielnie decyduje o sposobie wykonywania zadań 
Ośrodka. 

2. Przeznaczenie i sposób wykorzystania składników majątkowych Ośrodka 
określają odrębne przepisy. 

 
     § 9. Strukturę organizacyjną oraz zasady działania Ośrodka określa 
„Regulamin Organizacyjny Ośrodka” ustalony przez kierownika Ośrodka w 
uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta ChełmŜa. 
 
 
Rozdział IV. Zasady gospodarki finansowej. 
 
     § 10.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla 
jednostek budŜetowych w przepisach o finansach publicznych oraz o 
rachunkowości. 
     2. Działalność Ośrodka finansowana jest z budŜetu miasta ChełmŜa na 
podstawie planu finansowego obejmującego przychody i wydatki, stanowiące 
koszty działalności oraz stan  środków obrotowych. 
     3. Dochody uzyskane z działalności przekazywane są na rachunek główny 
budŜetu gminy miasta ChełmŜa. 
     4. Roczny plan finansowy opracowuje kierownik Ośrodka i przedkłada do 
zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta. 
     5. Kierownik Ośrodka moŜe zaciągać zobowiązania finansowe do wysokości 
wynikającej z planu wydatków Ośrodka, pomniejszonych o wydatki na 
wynagrodzenia z pochodnymi. 
     6. Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wymaga kontrasygnaty głównego 
księgowego. 
 
     § 11. Organ tworzący z chwilą uruchomienia jednostki budŜetowej pod 
nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki w ChełmŜy wyposaŜa ją w majątek w postaci 
środków trwałych i obrotowych przyjętych w wyniku likwidacji zakładu 
budŜetowego pod nazwą Ośrodek Sportu i Turystyki. 
 
     § 12.1. Ośrodek prowadzi własną rachunkowość oraz sporządza na jej 
podstawie miesięczne sprawozdania finansowe, które przedkłada Burmistrzowi 
Miasta. 

2.Ośrodek prowadzi rozliczenia kosztów utrzymania i osiągniętych wpływów 
osobno dla kaŜdej z zarządzanych nieruchomości. 
 
 



Rozdział V. Postanowienia końcowe. 
 
     § 13. 1. W korespondencji Ośrodek posługuje się oznakowaniem akt o 
symbolu „OSiT”. 
     2. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
     3. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje kierownik Ośrodka oraz 
główny księgowy w zakresie spraw finansowych. 
     4. Ocenę działalności Ośrodka i pracy kierownika dokonuje Burmistrz 
Miasta, natomiast finansowy nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje 
Burmistrz Miasta i Skarbnik Miasta. 
     5. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 
      
       
       
 
 
 


