
 

 

UCHWAŁA NR VII/117/2019  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 14 lutego 2019 r.  

 

w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Ośrodek Sportu i 

Rekreacji Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy w celu jego przekształcenia w 

jednostkę budżetową  
 

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

gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 12 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 oraz art. 16 

ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Z dniem 31 marca 2019 roku likwiduje się samorządowy zakład budżetowy o 

nazwie Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w celu jego 

przekształcenia w jednostkę budżetową.  

 

§ 2. Z dniem 1 kwietnia 2019 roku tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Ośrodek 

Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.  

 

§ 3. Jednostce budżetowej, o której mowa w § 2, nadaje się statut stanowiący załącznik 

do uchwały.  

 

§ 4. Jednostce budżetowej, o której mowa w § 2, przekazuje się w zarząd mienie 

pozostające w użytkowaniu likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego, według 

stanu na dzień 31 marca 2019 roku, co zostanie potwierdzone inwentaryzacją. Przekazanie 

mienia nastąpi zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym.  

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.  

 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Ewa Malinowska-Grupińska 
 



 

 

Załącznik  

do uchwały nr VII/117/2019 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 14 lutego 2019 r.  

 

 

STATUT 

Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 
 

 

 

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, zwany 

dalej OSiR Praga-Południe jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą 

osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.  

 

§ 2. Siedzibą OSiR Praga-Południe jest m.st. Warszawa.  

 

§ 3. Nadzór nad działalnością OSiR Praga-Południe sprawują organy m.st. Warszawy 

w zakresie swoich kompetencji.  

 

§ 4. Przedmiotem działalności OSiR Praga-Południe jest realizacja zadań m.st. 

Warszawy w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy 

obejmujących sprawy kultury fizycznej.  

 

§ 5. Do zadań OSiR Praga-Południe należy: 

1) propagowanie i popularyzacja różnych form aktywności fizycznej;  
 

2) organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;  
  
3) tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji;  

  
4) zarządzanie i gospodarowanie obiektami, terenami i urządzeniami sportowo-

rekreacyjnymi;  
 

 

5) udostępnianie, w tym odpłatnie, obiektów, terenów i urządzeń sportowo-

rekreacyjnych;  
 

 

6) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w sferze kultury fizycznej;  
  
7) budowa, przebudowa oraz remont obiektów sportowo-rekreacyjnych.  

  
 

§ 6. 1. OSiR Praga-Południe kieruje jednoosobowo Dyrektor przy pomocy zastępców 

w liczbie nie większej niż dwóch.  

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za działalność i właściwą organizację OSiR Praga-

Południe oraz efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.  

 

§ 7. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością OSiR Praga-Południe i zapewnienia jego prawidłowego 

funkcjonowania;  
 

2) realizacja zadań statutowych OSiR Praga-Południe;  
  
3) współpraca w zakresie realizowanych zadań z Urzędem m.st. Warszawy oraz 

jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy;  
 

 

4) reprezentowanie OSiR Praga-Południe;  
  
5) wydawanie wewnętrznych zarządzeń;  

  
6) sporządzanie sprawozdań rocznych z działalności OSiR Praga-Południe do dnia 31 

 



marca każdego roku za rok poprzedni i przedstawienie ich Zarządowi Dzielnicy Praga-

Południe m.st. Warszawy.  
 

 

§ 8. 1. OSiR Praga-Południe jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.  

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników OSiR Praga-

Południe dokonuje Dyrektor.  

 

§ 9. 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania OSiR Praga-Południe oraz jego strukturę 

organizacyjną określa regulamin organizacyjny.  

2. Regulamin organizacyjny nadaje Dyrektor po zatwierdzeniu przez Zarząd Dzielnicy 

Praga-Południe m.st. Warszawy.  

 

§ 10. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.  

 


