REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RADZIONKOWIE

załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 6/2010 Dyrektora MOSiR
w Radzionkowie z dnia 31.12.2010

Regulamin Organizacyjny
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Radzionkowie
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie jest jednostką organizacyjną Miasta Radzionków
nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie:
- Uchwały nr XVIII/131/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 października 2007 w sprawie
reorganizacji Miejskiego Ośrodka Oświaty i Sportu w Radzionkowie,
- Uchwały nr XIX/156/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 listopada 2007 w sprawie zmiany
uchwały nr XVIII/131/2007 Rady Miasta Radzionków,
- Uchwały nr XLIX/425/2010 Rady Miasta Radzionków z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie
nadania Statutu miejskiej jednostce organizacyjnej pod nazwą Miejski Ośrodek Sporu i Rekreacji
w Radzionkowie.
§2
Poprzez użyte w regulaminie określenia rozumie się:
 Ośrodek – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.
 Dyrektor – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.
 Kierownik – stanowisko zawiązane z funkcją kierowania w Ośrodku grupą pracowników
realizujących określone zadania.
II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§3
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie dalej zwany
Regulaminem, określa jego organizację i zasady funkcjonowania, a w szczególności:
 strukturę organizacyjną ośrodka,
 kompetencje i podstawowe obowiązki służbowe Dyrektora i Głównego Księgowego,
 szczegółowe zadania komórek organizacyjnych .
§4
1. Terenem działania MOSiR jest miasto Radzionków, a jego siedziba mieści się w Radzionkowie
41-922, ul. Księżogórska 90. Dyrekcja wraz z Działem Księgowo-Administracyjnym oraz Działem
Marketingu i Organizacji Imprez Sportowo-Rekreacyjnych mieści się w Hali Sportowej w
Radzionkowie przy ul. Ks. Knosały 16.
2. W celu organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych MOSiR może również działać poza terenem
miasta Radzionków.
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§5
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie używa symbolu: MOSiR oraz logo (zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Regulaminu).
§6
Schemat graficzny struktury organizacyjnej MOSiR stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
§7
Ośrodek wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej i rekreacji ruchowej oraz turystyki na obszarze
Miasta Radzionków, w tym szczególności obejmujące:
1. tworzenie, utrzymanie oraz udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie Radzionkowa,
2. organizację zawodów, imprez sportowych i turystycznych;
3. organizację imprez rekreacyjnych na rzecz mieszkańców miasta;
4. współpracę w upowszechnianiu sportu, turystyki i rekreacji z organizacjami, klubami, związkami,
ośrodkami sportowymi, stowarzyszeniami kultury fizycznej, szkołami oraz innymi ośrodkami;
5. współpracę w zakresie organizacji wypoczynku feryjnego dzieci i młodzieży.
Może również prowadzić szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu i kultury fizycznej oraz
organizować zajęcia sportowe pozalekcyjne i pozaszkolne;
§8
Funkcjonowanie Ośrodka oparte jest na zasadach jednoosobowego zarządzania oraz podziału
kompetencji i funkcji służbowych.
§9
Ośrodkiem zarządza oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor MOSiR w Radzionkowie.
§ 10
Zwierzchnikiem Dyrektora jest Burmistrz Miasta Radzionków.
§ 11
Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą:
1. Kierownictwo MOSiR:
 Dyrektor
2. Komórki Organizacyjne:
 Dział Księgowo – Administracyjny

- symbol DK

 Dział Marketingu i Organizacji Imprez Sportowo – Rekreacyjnych

- symbol DI

 Dział Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych

- symbol DO
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§ 12
1. Komórkami organizacyjnymi bezpośrednio kierują kierownicy.
2. Dopuszcza się jednak możliwość, że gdy komórka organizacyjna składa się z 1-2 pracowników
pracujących na samodzielnych stanowiskach nie wymaga się ustanowienia osoby kierującej.
§ 13
W przypadku nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni osoba wskazana przez Dyrektora na podstawie
odrębnie udzielonego pełnomocnictwa

III. ZADANIA DYREKTORA, GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ORAZ KOMÓREK
ORGANIZACYJNYCH.
§ 14
Szczegółowy zakres zadań Dyrektora Ośrodka.
1. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i organizuje jego działalność.
2. Do szczegółowych zadań Dyrektora należą:
a) kierowanie całokształtem działalności MOSiR przy pomocy zatrudnionego przez siebie
Głównego Księgowego,
b) kierownictwo w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, administracyjnych
i ekonomiczno – finansowych,
c) nadzór nad mieniem Ośrodka,
d) przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów działalności,
sprawozdań oraz wniosków finansowych,
e) nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami MOSiR,
f) polityka kadrowa oraz racjonalne gospodarowanie funduszem płac,
g) ścisłe przestrzeganie zasad celowego i gospodarnego wykorzystania środków
finansowych,
h) opracowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników bezpośrednio mu
podlegających,
i) zawieranie umów z partnerami współpracującymi z MOSiR,
j) ustalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej MOSiR oraz zakresu działań
poszczególnych komórek organizacyjnych, właściwą organizację pracy i podział zadań,
k) współpraca i kontakty z innymi instytucjami sportowymi i rekreacyjnymi w kraju i poza
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jego granicami,
l) bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem poszczególnych komórek organizacyjnych,
ł) stałe podnoszenie swojej wiedzy fachowej poprzez uczestnictwo w tematycznych kursach
i seminariach,
m) reprezentowanie MOSiR na zewnątrz.
§ 15
Szczegółowy zakres zadań Głównego Księgowego.
1. Do zakresu zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami,
b) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad
wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
w dyspozycji jednostki,
c) opracowanie planów finansowych MOSiR,
d) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych
i innych będących w dyspozycji jednostki,
e) kierowanie i kontrolowanie pracy podległych pracowników,
f) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych,
g) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego
zmian,
h) opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz jego zmian,
i) stałe podnoszenie swojej wiedzy fachowej poprzez uczestnictwo w tematycznych kursach i
seminariach,
§ 16
Szczegółowe zadania Działu Księgowo – Administracyjnego.
1. Realizuje funkcje określone dla pionu głównego księgowego, które wynikają z obowiązków
głównych księgowych. Ponadto dział zajmuje się realizacją polityki socjalnej, kadrowej, płacowej i
administracyjnej.
a) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości MOSiR,
b) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz pozyskiwanych
samodzielnie,
c) dokonywanie kontroli operacji finansowych oraz sprawdzanie prawidłowości ich
udokumentowania,
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d) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
e) właściwe przechowywanie druków ścisłego zarachowania,
f) dokonywanie zakupów materiałów biurowych i druków,
g) prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw kadrowych,
h) prowadzenie, kompletowanie i archiwizowanie akt osobowych,
i) prowadzenie dokumentacji płacowej w tym w szczególności naliczanie wynagrodzeń
zgodnie z angażami, kartami pracy i wnioskami premiowymi, ich wypłata, rozliczanie
i księgowanie, archiwizowanie, prowadzenie kartotek wynagrodzeń oraz rozliczanie roczne
podatku dochodowego,
j) prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów o dzieło i umów zlecenia,
k) prowadzenie na bieżąco rejestru zatrudnionych pracowników,
l) prowadzenie dokumentacji i obliczeń dotyczących przyznawanych stypendiów sportowych,
m) nadzór nad pracą sprzątaczek, dokonywanie zamówień w zakresie środków czystości.
2. Odpowiedzialność za realizację zadań Działu Księgowo-Administracyjnego ponosi Główny
Księgowy jako kierownik tego działu.
§ 17
1.

Dział Marketingu i Organizacji Imprez Sportowo – Rekreacyjnych, jego zadania obejmują:
a) promowanie i reklamowanie zamierzeń sportowych i rekreacyjnych MOSiR,
b) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizacje zadań statutowych
MOSiR,
c) planowanie i realizowanie działań marketingowych tworzących atrakcyjny wizerunek
MOSiR i oferowanych przez niego usług,
d) prowadzenie strony internetowej Ośrodka,
e) organizowanie turniejów oraz zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych na terenie
obiektów MOSiR,
f) organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczających
do szkół na terenie Radzionkowa na obiektach miejskich, oraz miast sąsiednich,
g) opracowywanie i realizowanie projektów sportowo- rekreacyjnych adresowanych do
mieszkańców,
h) współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie Radzionkowa w zakresie
udostępniania obiektów MOSiR na potrzeby młodzieży oraz instruktorów ds. sportu
zrzeszonych w klubach,
i) współpraca z ośrodkami sportowo-rekreacyjnymi oraz klubami sportowymi spoza
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Radzionkowa w zakresie wymiany doświadczeń w pracy z młodzieżą zrzeszoną
w klubach,
j) przygotowywanie imprez pod względem merytorycznym i finansowym,
k) zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez MOSiR
l) współpraca ze środkami masowego przekazu,
ł) opracowywanie regulaminów imprez
m) rozliczanie imprez,
n) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych przeprowadzonych imprez
2. Pracownicy Działu Marketingu i Organizacji Imprez Sportowo-Rekreacyjnych wykonują swoje
zadania wynikające z zakresu obowiązków w ramach samodzielnych stanowisk i podlegają
bezpośrednio Dyrektorowi.
§ 18
1. Do zadań Działu Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych należy:
a) utrzymanie, konserwacja i rozbudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych należących
do MOSiR,
b) przygotowanie obiektów do sezonu i zabezpieczeni obiektów po zakończonym sezonie
c) utrzymanie porządku i czystości na obiektach MOSiR,
d) utrzymywanie czystości basenów kąpielowych, uzdatnianie wody poprzez korekcję pH i
dezynfekcję środkami chemicznymi ze szczególnym zachowaniem zasad ostrożności i bhp.
d) zakup niezbędnych materiałów i sprzętów po uzgodnieniu z Dyrektorem,
e) dokonywanie napraw na obiektach administrowanymi przez MOSIR,
f) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów zarządzanych przez
MOSiR, a w szczególności basenów, placów zabaw, boisk i hali sportowej.
g) opracowywanie projektów regulaminów korzystania z obiektów zarządzanych przez
MOSiR i egzekwowanie ich przestrzegania,
h) projektowanie harmonogramów udostępniania obiektów sportowo-rekreacyjnych
zarządzanych przez MOSiR i ewidencjonowanie realizacji tych harmonogramów,
i) dbanie o należyty stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu znajdujących się
w obiektach zarządzanych przez MOSiR,
j) zabezpieczenie techniczne imprez sportowych odbywających się na obiektach,
k) wydawanie pracownikom odzieży roboczej i ochronnej oraz środków czystości
i prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników w tę odzież,
l) dokonywanie przeglądów okresowych obiektów.
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2. Odpowiedzialność za realizację zadań Działu Obiektów Sportowo- Rekreacyjnych ponosi
Kierownik tego działu.
§ 19
Nazwy poszczególnych stanowisk i ilość etatów w działach:
1. Dział Księgowo – Administracyjny – symbol działu DK
- Główny Księgowy

-

1 etat

- Referent ds. kadrowo – płacowo - administracyjnych - 1 etat
- Sprzątaczki

-

1 etat , ewentualne dodatkowo osoby na robotach publicznych,

interwencyjnych
2. Dział Marketingu i Organizacji Imprez Sportowo – Rekreacyjnych – symbol działu DI
- Menedżer Sportu

-

1/2 etatu

- pomoc administracyjna ds. organizacji imprez – 1 etat
3. Dział Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych - symbol działu DO
- Kierownik – Gospodarz Obiektów Sportowo- Rekreacyjnych – 1 etat
- Starszy Konserwator

-

1 etat

- Konserwator

-

3 etaty

- Robotnik Gospodarczy

-

2 etaty

- Pracownik zaplecza sportowego –

1 etat

- Robotnik Gospodarczy w ramach:
- robót publicznych
- prac interwencyjnych
Ilość pracowników na stanowisku robotnik gospodarczy w ramach robót publicznych i prac
interwencyjnych jest uzależniona od umów zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich
Górach.

IV. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.
§ 20
Zadania z zakresu bhp i p.poż. wykonuje firma zewnętrzna na podstawie odrębnej umowy.
§ 21
Ochronę mienia w godzinach nocnych oraz dni wolne od pracy i święta zapewnia firma zewnętrzna na
podstawie odrębnej umowy .
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§ 22
Nadzór w zakresie bezpieczeństwa osób korzystających z terenu kąpieliska w sezonie letnim sprawują
ratownicy na podstawie umowy cywilno-prawnej.
§ 23
Regulamin Organizacyjny zatwierdza Dyrektor MOSiR w Radzionkowie
§ 24
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Organizacyjnego wymagają formy
pisemnej i zatwierdzenia przez Dyrektora Ośrodka.
§ 25
Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....................................................
pracodawca
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