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ZARZĄDZENIE NR 20/10
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Mszczonowa Nr 13/08 z dnia 11.04.2008r. w sprawie 
zatwierdzenia szczegółowej organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm) i §9 Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie stanowiącego załącznik do 
Uchwały Nr XVI/172/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie utworzenia i nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie (Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 267 poz. 9226) zarządzam co następuje: 

§ 1. w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie stanowiącym Załącznik Nr 
1 do Zarządzenia Nr 13/08 Burmistrza Miasta Mszczonowa z dnia 11.04.2008r. w sprawie zatwierdzania 
szczegółowej organizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie wprowadza się następujące zmiany: 

1)§20 otrzymuje brzmienie: 

„Dział Kompleks Basenów Termalnych zajmuje się w szczególności: 

- zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie Kompleksu Basenów 
Termalnych, 

- organizacją i obsługa imprez sportowo –rekreacyjnych i turystycznych, 

- organizacja usług i zajęć w dziedzinie sportu, rekreacji, 

- obsługą techniczną obiektu Kompleks Basenów Termalnych, 

- zadaniami związanymi z utrzymaniem czystości i porządku na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych.” 

2)Schemat organizacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

BURMISTRZ 
MSZCZONOWA 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Schemat organizacyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

Zalacznik1.xls


Arkusz3

						OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MSZCZONOWIE - SCHEMAT ORGANIZACYJNY																																																Załacznik nr 1

																																																						do Regulaminu

																										DYREKTOR																												Organizacyjnego

																										1

																																																						Stanowisko

												Kierownik zespołu obiektów																																										ds. technicznych

												sportowo-rekreacyjnych																																												0.75

												(p.o zastępcy Dyrektora)						1

																																																						Stanowisko ds.

																																																						administracji, marketingu,

				Dział										Kompleks Basenów																																								i kadr		1

				Hala sportowa										Termalnych																																dział finansowy

						5.5														28																												2						Samodzielne Stanowisko

																																																						ds. sekretariatu,

																																																						marketingu, BHP, PPOŻ

																																																								1

				pracownicy zaplecza																pracownik gospodarczy								pracownik gpospodarczy						konserwator

				sportowego								Starszy ratownik								serwis sprzatający								obsługa kompleksu																										Stanowisko

				2										1								6						5						2																				ds. informacji i obsługi

																																								kasjer						Główny Ksiegowy								turystycznej

												ratownik/młodszy ratownik										sezonowy																		6																2

				Instruktor sportu								obsługa lodowiska										pracownik gospodarczy																										1

						0.5								6								obsługa obiektu                             2

																																														Stanowisko ds.

																																														księgowości i obsługi

				konserwator																																										kasy głownej i płac

						1																																										1

														pracownicy obsługujacy Kompleks Basenów Termalnych

				pracownik gospodarczy										pracownicy obsługujacy cały OSIR

						2								pracownicy obsługujący hale sportową																				łaczna liczba etatów OSiR - 42.25, w tym 2 etaty - pracownicy sezonowi









