
Uchwała nr XIV/110/03 
Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 25 września 2003 r. 

 
w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie. 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.3 pkt 2 ustawy 
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:  
 

 
§ 1.  

 
1. Z dniem 1 stycznia 2004 r. tworzy się gminną jednostkę budżetową pod nazwą Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Mosinie. 
2. Siedzibą utworzonej jednostki jest Mosina. 
3. Przedmiot i sposób działania jednostki określa jej statut. 
 
 

§ 2. 
 

Utworzonej na mocy paragrafu 1 jednostce nadaje się statut będący załącznikiem i integralną 
częścią niniejszej uchwały. 
 
 

§ 3. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 
 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
 

 Jednym z nieodzownych warunków właściwego funkcjonowania i rozwoju 
społeczności lokalnych jest zaspokojenie potrzeb w dziedzinie sportu, rekreacji i turystyki. 
Ustawy o samorządzie terytorialnym oraz o kulturze fizycznej nakładają na gminy zadania          
w zakresie kultury fizycznej jako zadanie własne, Jednocześnie zobowiązując organy 
samorządu terytorialnego do tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych 
dla rozwoju, organizacji i propagowania kultury fizycznej. 
Gmina Mosina posiada jednostki organizacyjne zajmujące się sportem i rekreacją. Jednak 
nieodzownym wydaje się powołanie instytucji, która z upoważnienia Burmistrza Gminy 
przejęłaby na siebie rolę  koordynacji całości działań z zakresu kultury fizycznej. 
Dotychczasowa działalność w tym względzie, często na wysokim poziomie organizacyjnym, 
pozbawiona była ram formalnych nie przynosząc oczekiwanych efektów utylitarnych. 
Powołanie Ośrodka Sportu i Rekreacji winno wpłynąć na ułatwienie organizacji pracy. 
Bardzo ważne jest opracowanie kalendarza imprez rekreacyjno-sportowych oraz rywalizacji 
międzyszkolnej zgodnie z okresowymi i rocznymi planami. Może to doprowadzić                   
do cykliczności imprez, a przede wszystkim powstania tradycji, zwiększając przez to 
atrakcyjność dla uczestników i widzów. Realizując zadania sportu szkolnego należy ściśle 
współpracować z Referatem Oświaty Urzędu Miejskiego oraz szkolnymi stowarzyszeniami 
kultury fizycznej. 
Gmina Mosina posiada kilka stowarzyszeń o charakterze sportowym. Utrzymując pełną 
autonomię merytoryczną należy dążyć do ścisłej koordynacji działań, szczególnie poprzez 
właściwą gospodarkę finansową zgodną z planem finansowym OSiR-u. Innym ważnym 
argumentem jest możliwość zarządzania oraz efektywnego gospodarowania powierzonymi 
obiektami we współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi.  
Ośrodek Sportu i Rekreacji jako instytucja posiada możliwości organizacyjne i prawne            
do ubiegania się o dofinansowanie swej działalności statutowej oraz prowadzonych inwestycji 
do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, jak również innych 
organizacji i firm prywatnych. Planowanie i realizacja niezbędnych inwestycji jest bardziej 
efektywna i celowa kiedy odbywa się na zasadzie poszerzania i urozmaicania posiadanej 
oferty dla społeczeństwa. Po przekazaniu majątku pod zarządzanie przez OSiR można             
na bazie istniejących obiektów (sala sportowa, stadion, przystań żeglarska) tworzyć 
stopniowo kompleksy rekreacyjno-sportowe. Planując powstanie nowych, niezbędnych 
placówek (np. basenu) kierownictwo OSiR-u może wnioskować o ich lokalizację 
doprowadzając do współtworzenia planów zagospodarowania przestrzennego.  
Sport na każdym poziomie, także jako rekreacja i zabawa, jest swoistego rodzaju „machiną” 
zdrowia.  
Typowe dziecko jest tylko  przez jeden rok w jednej klasie. Jeżeli w tym roku do niego z czymś 
nie trafimy, zaległości pewnie nie odrobimy już  nigdy. Dlatego tak ważne jest wytworzenie 
właściwej i pełnej oferty rekreacyjno-sportowej, profesjonalnie realizowanej przez 
powołanych do tego celu pracowników.      
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