
UCHWAŁA NR LVIII/1022/2014 
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. ,,Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kielcach”, w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. ,,Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach”

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2012r. poz. 594 ze zm.1)), art. 12 ust. 1 pkt 2 ust. 2 oraz art. 16 ust. 1,3,5,7 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.2)), 
uchwala się co następuje: 

§ 1. 
1. Stawia się w stan likwidacji w celu przekształcenia w jednostkę budżetową 

samorządowy zakład budżetowy pn. ,,Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach”. 

2. Na likwidatora wyznacza się Dyrektora MOSiR. 

3. Czynności likwidacyjne obejmują: 

1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami 
o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków 
obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego. 

2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami 
o rachunkowości. 

3) sporządzenie bilansu zamknięcia zakładu budżetowego.

4. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 30 kwietnia 2014r.

§ 2. 
Z dniem 1 maja 2014 r. tworzy się jednostkę budżetową pn. ,,Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Kielcach”,  zwaną dalej jednostką budżetową. 

§ 3. 
1. Z dniem 1 maja 2014 roku majątek znajdujący się w użytkowaniu (na stanie 

ewidencyjnym) likwidowanego zakładu budżetowego staje się majątkiem nowo utworzonej 
jednostki budżetowej. 

2. Z dniem 1 maja 2014 roku należności i zobowiązania przekształcanego zakładu 
budżetowego przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa. 

3. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych zakładu budżetowego według 
stanu na dzień likwidacji podlegają wpłacie na rachunek podstawowy Miasta Kielce. 

4. Bilans zamknięcia likwidowanego zakładu budżetowego jest bilansem otwarcia 
jednostki budżetowej.

§ 4. 
Pracownicy likwidowanego przez przekształcenie zakładu budżetowego z dniem 

1 maja 2014 roku stają się pracownikami nowo utworzonej jednostki budżetowej. 

1) zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013r. poz. 1318
2) zmiany tekstu jednolitego ogłoszone zostały w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646
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§ 5. 
1. Nowo utworzona jednostka budżetowa jest następcą prawnym likwidowanego zakładu 

budżetowego. 

2. Nowo utworzona jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad 
określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. 
Zakres działania oraz zasady funkcjonowania jednostki budżetowej określa statut, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 8. 
Z dniem 1 maja 2014 r. traci moc uchwała Nr 300/95 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 

28 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Obiektów Sportowych 
i Rekreacyjnych w Kielcach zmienionej uchwałami Nr 604/97 z dnia 27 maja 1997 r., Nr 
256/99 z dnia 22 lipca 1999 r., Nr 466/2000 z dnia 20 kwietnia 2000 r., Nr VIII/137/2003 
z dnia 24 kwietnia 2003 r., Nr XL/809/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r., Nr LXVI/1258/2006 
z dnia 27 lipca 2006 r., Nr XXXI/726/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r., Nr XLIV/1061/2009 
z dnia 22 grudnia 2009 r., Nr XLV/1083/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r. i Nr LV/974/2013 
z dnia 19 grudnia 2013 r. 

§ 9. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kielce

Tomasz Bogucki
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Załącznik 

do Uchwały Nr LVIII/1022/2014 

Rady Miasta Kielce 

z dnia 20 marca 2014 roku 

 

 

 

S T A T U T 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach 

Rozdział I. Podstawa prawna działania 

§ 1. 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kielcach przy ul. Żytniej 1, zwany dalej 

„MOSiR” jest jednostką budżetową , nie posiadającą osobowości prawnej działającą na 

podstawie: 

1)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2012r. poz. 594 ze 

zmianami), 

2)   ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze 

zmianami ), 

3)   ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze   

zmianami). 

 

Rozdział II. Postanowienia ogólne  

 

§ 2. 

 

1. MOSiR jest wydzieloną jednostką organizacyjną Miasta Kielce, działającą w formie 

jednostki budżetowej. 

2. MOSiR działa na terenie Miasta Kielce i używa podłużnej pieczęci o treści: "Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach ul. Żytnia 1". 

3. Działalność MOSiR  prowadzi w następujących obiektach, zwanych dalej „obiektami”: 

1) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 w skład, którego wchodzą  

a) basen letni, 

b) lodowisko, 

2) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Bocznej 15 w skład, którego wchodzą : 

a) Hala Legionów,                                      

b) Stadion lekkoatletyczny, 

c) Hotel „MARATON”         

3) Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8, w skład którego 

wchodzą:   

a) Stadion piłkarski i boisko treningowe, 

b) Hala sportowa, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, 

c) Hotel „STADION”,                     

d) Stadion piłkarski  przy ul. Szczepaniaka 29,                      

e) Boisko piłkarskie przy ul. Kusocińskiego 53,    

4) Hala Widowiskowo – Sportowa przy ul. Żytnia 1,  

5) Hala sportowa przy ul Krakowskiej 72,  

6) Kryta pływalnia „Delfin” przy ul. Krakowskiej 2,  

7) Kryta pływalnia „MORS” przy ul. Toporowskiego 96,  

8) Kryta pływalnia „Foka” przy ul. Barwinek 31,   
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9) Kryta pływalnia „Orka” przy ul. Kujawskiej 18, 

10) Kryta pływalnia „Jurajska” przy S.P. 25, ul. Jurajska 7,     
11) Teren po inwestycje sportowe przy ul. Pakosz 66.                                                                            

 

Rozdział III. Przedmiot działalności 

 

§ 3. 

Do podstawowych zadań MOSiR należą sprawy  kultury fizycznej i turystyki, w tym 

terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, a w szczególności: 

1)  upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki wśród dzieci i młodzieży 

poprzez organizację zajęć sportowych, imprez turystycznych oraz sportowo-

rekreacyjnych   własnych i zleconych, 

2)   współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, turystyki oraz placówkami  

oświatowymi  w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, 

3)   współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi organizacjami 

sportowymi w zakresie koordynowania odbywających się na terenie miasta Kielce 

zawodów sportowych, masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i imprez 

turystycznych, 

4)    utrzymanie  oraz prowadzenie prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych 

obiektów, 

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

6)    udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej klubom sportowym, organizacjom kultury 

fizycznej i innym użytkownikom, 

7)   organizowanie zawodów i turniejów sportowych oraz widowisk estradowych w 

obiektach, 

8)  prowadzenie w obiektach działalności hotelarsko-gastronomicznej, 

9)  prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, 

10)  organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-reklamowej promującej 

wizerunek MOSiR-u, 

11)  prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu sportu i rekreacji. 

 

Rozdział IV. Nadzór 

 

§ 4. 

 

1. Nadzór nad działalnością MOSiR sprawuje Prezydent Miasta Kielce. 

2. Prezydent Miasta Kielce: 

1)   dokonuje oceny działalności MOSiR pod kątem wykonywania zadań 

 i wykorzystania środków finansowych, 

2)    zatrudnia i zwalnia dyrektora MOSiR. 

 

Rozdział V. Organizacja 

 

§ 5. 

 

1. Dyrektor  kieruje i reprezentuje MOSiR na zewnątrz.  

2. Dyrektor podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu oraz w zakresie ustalonym 

planem finansowym jednostki. 

3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Prezydenta Miasta Kielce. 
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4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy; 

a) zastępcy, który zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności, 

b) głównego księgowego.  

5. Dla realizacji zadań statutowych dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń i 

instrukcji. 

 

§ 6. 

 

Do podstawowych praw i obowiązków dyrektora należy w szczególności: 

1) określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników MOSiR, 

2) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

MOSiR, 

3) określenie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych oraz zapewnienie sprawnego ich 

obiegu, 

4) organizacja, ustalenie kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie 

decyzji zależnych od jej wyników, 

5) ustalanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu zakładowego 

funduszu świadczeń socjalnych, 

6) ustalanie regulaminu organizacyjnego. 

 

 

Rozdział VI. Gospodarka finansowa MOSiR 
 

§ 7. 

 

1. Działalność MOSiR jest finansowana z budżetu Miasta Kielce. 

2. Gospodarkę finansową regulują przepisy ustaw wymienionych w § 1 pkt 2 i pkt 3. 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

 

§ 8. 

 

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania. 
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UZASADNIENIE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach został utworzony w 2003r. uchwałą Rady Miasta
Kielce nr VIII/137/2003z dnia 24 kwietnia 2003 r., zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia
Zespołu Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych w Kielcach. Od momentu utworzenia,
przez cały czas działa jako zakład budżetowy. Począwszy od 2011 roku MOSiR rokrocznie notował
coraz mniejsze przychody z prowadzonej na administrowanych obiektach działalności. Zarówno
hotele, jak i hale sportowe oraz baseny notowały coraz niższą frekwencję. Jednocześnie, z drugiej
strony koszty utrzymania obiektów, zwłaszcza koszty mediów nieustannie rosły. MOSiR
wielokrotnie wdrażał rozwiązania ograniczające koszty (rezygnacja z ochrony fizycznej basenów,
minimalizacja inwestycji związanych z utrzymaniem obiektów). Mając na uwadze rosnącą
konkurencję na rynku hotelarskim w Kielcach, regularnie korygowane były cenniki usług
hotelowych. Celem zapewnienia stałej frekwencji na krytych pływalniach, bez względu na rosnące
koszty mediów, cennik biletów basenowych utrzymywany jest niezmiennie od 2011 roku. Pomimo
tych działań, MOSiR z roku na rok miał coraz większe trudności z wypracowaniem 50%
przychodów a co za tym idzie utrudniona była realizacja celów statutowych zakładu. W związku z
powyższym, po przeprowadzeniu licznych analiz i kalkulacji finansowych, Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji, zdecydował się zwrócić do Rady Miasta Kielce o likwidację zakładu budżetowego pn.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach i utworzenie w to miejsce jednostki budżetowej o
tej samej nazwie.
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