STATUT
Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie zwany w dalszej części niniejszego statutu
„MOS" jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 2.1. MOS ma swoją siedzibę w Gryfinie przy ul. Iwaszkiewicza 70.
2. Terenem działania MOS w Gryfinie jest Gmina Gryfino.
§ 3.1. MOS używa pieczęci, nazwy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. MOS może posiadać własny znak graficzny.

Rozdział 2
Cele i zadania Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie
§ 4. Celem MOS jest:
− w zakresie sportu masowego – popularyzacja i upowszechnianie sportu oraz sportowego
trybu życia wśród mieszkańców Gminy Gryfino poprzez organizację środowiskowych
imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz propagowanie
zdrowotnych, wychowawczych i społecznych wartości sportu w współczesnym życiu;
− w zakresie sportu szkolnego – organizacja współzawodnictwa międzyszkolnego poprzez
prowadzenie rozgrywek w dyscyplinach objętych kalendarzem Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego w Szczecinie oraz motywowanie szkół do aktywnego w nich
uczestnictwa;
− w zakresie sportu kwalifikowanego – pomoc szkołom oraz klubom sportowym
w przygotowaniu młodzieży do udziału w zawodach sportowych zawartych
w kalendarzu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie oraz
w kalendarzach polskich związków sportowych, w obrębie dyscyplin traktowanych jako
priorytetowe dla rozwoju sportu w Gminie Gryfino.
§ 5. Do zadań MOS należy:
− prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Gryfino,
− współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Gryfino,
− współdziałanie ze szkołami, placówkami wychowania pozaszkolnego, stowarzyszeniami
sportowymi, związkami sportowymi w sposób zapewniający optymalne zaspokajanie
potrzeb młodzieży w zakresie kultury fizycznej,
− organizowanie imprez sportowych,
− realizacja zadań zleconych Gminie Gryfino w zakresie kultury fizycznej.
§ 6. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych MOS korzysta nieodpłatnie
z obiektów sportowych należących do Gminy Gryfino.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja
§ 7.1. Działalnością MOS kieruje dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią
odpowiedzialny.
2. Dyrektora MOS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
3. Dyrektor zatrudnia oraz zwalnia pracowników MOS, a także wykonuje inne czynności w
sprawach z zakresu prawa pracy.
§ 8.1. W ramach przydzielonego budżetu na dany rok, dyrektor MOS przedstawia do zatwierdzenia
Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino strukturę organizacyjną zawierającą liczbę etatów
pracowników administracji oraz tygodniowy wymiar godzin szkoleniowych przydzielonych na
poszczególne zajęcia sportowe.
2. Do czasu uchwalenia przez Radę Miejską budżetu na rok następny, obowiązuje struktura
organizacyjna opracowana przez dyrektora MOS na podstawie projektu budżetu przedłożonego
przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Radzie Miejskiej w Gryfinie.
3. Zajęcia sportowe w ramach umów cywilnoprawnych prowadzą nauczyciele wychowania
fizycznego
oraz
osoby
posiadające
kwalifikacje
trenera
lub
instruktora
w wybranej dyscyplinie sportowej objętej rywalizacją ogólnopolskiego współzawodnictwa
sportu dzieci i młodzieży.
4. Grupa sportowa liczy co najmniej 12 wychowanków. W szczególnych uzasadnionych
przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę wychowanków.
5. Tygodniowy wymiar zajęć sportowych dla grupy szkoleniowej wynosi 4-10 godzin.
6. Godzina zajęć wynosi 45 minut.
7. Zasady wynagradzania pracowników administracji określają odrębne przepisy.
8. Szczegółowe zasady działania MOS, w tym podział czynności i odpowiedzialności
pracowników określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora.
Rozdział 4
Nadzór
§ 9. Organem sprawującym nadzór nad MOS jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
Rozdział 5
Gospodarka finansowa
§ 10.1. MOS jest jednostka organizacyjną, prowadzącą gospodarkę finansową według zasad
określonych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej MOS stanowi roczny plan finansowy.
3. MOS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody
odprowadza na rachunek budżetu gminy, z zastrzeżeniem dochodów gromadzonych na
rachunku dochodów własnych określonych w odrębnych przepisach.
4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń MOS z budżetem gminy sprawuje Burmistrz Miasta
i Gminy Gryfino.
§ 11. Czynności dyrektora MOS powodujące zobowiązania finansowe dla swojej ważności
wymagają kontrasygnaty głównego księgowego.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

