
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 266/XXII/2012 Burmistrza Zawadzkiego 

z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego  

Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I TURYSTYKI  

W ZAWADZKIEM 
 

 

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. 
 

§ 1 
 

Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Zawadzkiem określa strukturę 

wewnętrzną, zakres działania komórek organizacyjnych i podstawowe obowiązki służbowe 

pracowników, zasady organizacji i porządku pracy. 

 

§ 2 
 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 

1. GOSiT – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem. 

2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka 

Sportu i Turystyki w Zawadzkiem. 

3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki 

w Zawadzkiem. 

 

§ 3 
 

1. Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem jest jednostką organizacyjną Gminy 

Zawadzkie i został utworzony na mocy Uchwały Nr XII/79/11 Rady Miejskiej w 

Zawadzkiem z dnia 17 października 2011 r w sprawie utworzenia gminnej jednostki 

organizacyjnej, w formie jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki 

w Zawadzkiem.  

2. GOSiT prowadzi działalność zgodnie z nadanym Statutem, w ramach obowiązujących na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawnych. 

3. Terenem działania GOSiT jest Gmina Zawadzkie, a jego siedziba mieści się w Zawadzkiem 

przy ul. Opolskiej 23. 

 

 



§ 4 
 

1. Działalnością GOSiT kieruje Dyrektor jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego mu przez Burmistrza Zawadzkiego. 

2. W razie nieobecności Dyrektora, GOSiT-em kieruje pracownik wskazany przez Dyrektora na 

podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Zawadzkiego. 

3. Dyrektor jest przełożonym służbowym pracowników. 

 

§ 5 
 

GOSiT realizuje zadania własne Gminy Zawadzkie określone w „Statucie Gminnego Ośrodka 

Sportu i Turystyki w Zawadzkiem” nadanym Uchwałą Nr XII/79/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

z dnia 17 października 2011 r w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej, w formie 

jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem z zakresu 

kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki oraz kultury, jako działalności dodatkowej. 

 

 

ROZDZIAŁ II. Struktura organizacyjna. 
 

§ 6 
 

1. Strukturę organizacyjną GOSiT tworzą następujące działy, zespoły i samodzielne stanowiska: 

1) Dyrektor                                                  (D); 

2) Dział finansowo-księgowy                          (DFK); 

3) Dział działalności kulturalnej                       (DDK); 

4) Stanowisko ds. administracyjno-kadrowych    (SAK); 

5) Zespół ds. sportu i turystyki, w skład którego wchodzą samodzielne stanowiska: 

a) Informator Turystyczny, 

b) Specjalista ds. turystyki oraz organizacji imprez, 

c) Instruktorzy sekcji sportowych; 

6) Zespół utrzymania obiektów, w skład którego wchodzą samodzielne stanowiska: 

a) Specjalista ds. utrzymania obiektów, 

b) Konserwatorzy, 

c) Sprzątaczki, 

d) Starszy recepcjonista. 

2. Działem finansowo-księgowym kieruje Główny Księgowy. 



3. Działem działalności kulturalnej kieruje Kierownik Domu Kultury. 

4. Elementy struktury organizacyjnej, relacje między nimi oraz ich etatyzację obrazują: 

1) schemat organizacyjny GOSiT - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu Organizacyjnego, 

2) schemat zadaniowy (administracyjny) GOSiT - stanowiący załącznik Nr 2 do 

niniejszego Regulaminu Organizacyjnego,   

3) schemat funkcyjny (etatowy ) GOSiT - stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego 

Regulaminu Organizacyjnego. 

                                      

 

                 

ROZDZIAŁ III. Zadania Dyrektora, kierowników, działów  

i samodzielnych stanowisk. 

 

§ 7 
 

1. Dyrektor kieruje pracą GOSiT i odpowiada za całokształt jego działalności, w tym za dobór 

pracowników, gospodarkę finansową oraz za powierzone składniki majątkowe. 

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez 

Burmistrza Zawadzkiego. 

3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza 

Zawadzkiego. 

4. Dyrektor w szczególności: 

1) reprezentuje GOSiT na zewnątrz, 

2) nawiązuje i rozwiązuje umowy o prace z pracownikami GOSiT i jest zwierzchnikiem 

służbowym tych pracowników, 

3) przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski oraz czuwa nad ich właściwym załatwieniem, 

4) opracowuje zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników bezpośrednio mu 

podlegających oraz zatwierdza zakresy czynności pozostałych pracowników GOSiT, 

5) składa Burmistrzowi Zawadzkiego sprawozdania z realizacji zadań GOSiT, 

6) podejmuje decyzje w ramach zarządu mieniem komunalnym powierzonym GOSiT 

w zakresie wynikającym z udzielonego mu pełnomocnictwa, 

7) wydaje zarządzenia, które mają charakter aktu normatywnego wewnętrznie 

obowiązującego w GOSiT, 



8) należycie planuje i organizuje pracę GOSiT, 

9) podejmuje decyzje w sprawie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

zgodnie z regulaminem tego funduszu, 

10) podejmuje inne decyzje należące do kompetencji Dyrektora GOSiT oraz podpisuje pisma 

i dokumenty wychodzące na zewnątrz. 

 

§ 8 
 

Do obowiązków głównego księgowego, jako kierownika Działu finansowo-księgowego należy 

w szczególności: 

1. Zapewnienie sprawnej obsługi finansowo-ksiegowej. 

2. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 

3. Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania planu finansowego GOSiT'u. 

4. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym. 

5. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi zakresu obowiązków 

i odpowiedzialności pracowników Działu. 

6. Przydzielanie pracy pracownikom Działu oraz egzekwowanie i nadzorowanie wykonania 

przydzielonych zadań. 

7. Dokonywanie bieżącej kontroli realizacji zadań Działu. 

 

§ 9 
 

Do obowiązków kierownika Domu Kultury, jako kierownika Działu działalności kulturalnej należy 

w szczególności: 

1. Pełnienie funkcji animatora kultury na ternie Gminy Zawadzkie. 

2. Inicjowanie i organizowanie działań z zakresu kultury. 

3. Opracowanie i realizację długofalowych autorskich koncepcji wydarzeń kulturalnych. 

4. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania 

wiedzą i sztuką. 

5. Przedkładanie Dyrektorowi harmonogramu oraz budżetu imprez kulturalnych na dany rok. 

6. Nadzór nad organizacją imprez. 

7. Kierowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracą podległych sekcji kulturalnych. 

8. Pozyskiwanie zewnętrznych środków na działalność merytoryczną i rozliczanie projektów. 

9. Przygotowanie materiałów sprawozdawczych. 



10. Opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi zakresu obowiązków 

i odpowiedzialności pracowników Działu, 

11. Przydzielanie pracy pracownikom Działu oraz egzekwowanie i nadzorowanie wykonania 

przydzielonych zadań, 

12. Dokonywanie bieżącej kontroli realizacji zadań Działu. 

  

§ 10 
 

Dział finansowo – księgowy 
 

1. Działem finansowo-księgowym kieruje główny księgowy. 

2. W dziale finansowo-księgowym zatrudnienie są: 

 główny księgowy, 

 księgowy. 

3. Zadania Działu finansowo-księgowego obejmują: 

1) opracowywanie projektów planów finansowych GOSiT zgodnie z dyspozycjami 

Dyrektora, 

2) prowadzenie rachunkowości GOSiT, w tym rachunkowości zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w sposób 

zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia będącego 

w posiadaniu jednostki, 

3) sporządzanie analizy wykorzystania środków będących w dyspozycji GOSiT, analizy 

dochodów i kosztów obiektów GOSiT oraz wykonywanie zadań w zakresie 

sprawozdawczości finansowej wg. zasad określonych odrębnymi przepisami, 

4) terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone 

mienie, 

5) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez inne 

komórki organizacyjne GOSiT, 

6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami i zasadami 

wykonywania budżetu, 

7) zapewnienie prawidłowości pod względem finansowym umów zawieranych przez GOSiT, 

8) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony środków pieniężnych, 

9) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń oraz spłata 

zobowiązań, 

10) analizy wykorzystania środków publicznych będących w dyspozycji GOSiT, 



11) bilansowanie i planowanie potrzeb materiałowych, 

12) prowadzenie ewidencji zakupu i rozchodu materiałowego, 

13) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora 

dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: 

a) zakładowego planu kont, 

b) instrukcji obiegu dokumentów (dowodów księgowych), 

c) zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, 

d) zasad gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania, 

e) zasad gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości 

i gospodarności. 

 

§ 11 
 

Dział działalności kulturalnej 
 

1. Działem działalności kulturalnej kieruje Kierownik Domu Kultury. 

2. W dziale działalności kulturalnej zatrudnienie są: 

 Kierownik Domu Kultury, 

 instruktorzy sekcji. 

3. Zadania Działu działalności kulturalnej obejmują: 

1) organizację imprez i wydarzeń artystycznych i kulturalnych, 

2) organizację konkursów, występów, seansów filmowych, koncertów, wystaw, 

3) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalno-oświatowymi, 

4) popularyzacja form i metod upowszechniania sztuki w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, 

plastyki, fotografii, filmu, 

5) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, 

6) prowadzenie zajęć i warsztatów oraz kół zainteresowań, 

7) zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Zawadzkie, 

8) organizacja programów artystycznych w ramach własnych planów oraz na zlecenie, 

w tym z okazji świąt i rocznic, 

9) archiwizacja materiałów i dokumentacji związanej z organizowanymi imprezami. 

10) koordynowanie działań kulturalnych na terenie gminy. 

 

 



§ 12 
 

Zespół ds. sportu i turystyki 
 

1. Pracownicy zespołu ds. sportu i turystyki podlegają bezpośrednio Dyrektorowi. 

2. W skład zespołu ds. sportu i turystyki wchodzą: 

 Informator Turystyczny, 

 Specjalista ds. turystyki oraz organizacji imprez, 

 Instruktorzy sekcji sportowych. 

3. Do zadań zespołu ds. sportu i turystyki należy: 

1) tworzenie warunków dla rozwoju sportu i turystyki na terenie Gminy Zawadzkie, 

2) opracowywanie i przekazywanie Działowi finansowo-księgowemu danych wyjściowych 

do projektowania planów finansowych GOSiT, 

3) projektowanie i przedkładanie Dyrektorowi harmonogramu oraz budżetu imprez na dany 

rok, 

4) inicjowanie organizacji nowych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym 

i turystycznym, 

5) nadzór nad organizacją i przeprowadzeniem imprez turystycznych, sportowych 

i rekreacyjnych, 

6) planowanie i realizowanie działań marketingowych tworzących atrakcyjny wizerunek 

GOSiT i oferowanych przez niego usług, 

7) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań statutowych 

GOSiT, 

8) archiwizowanie materiałów i dokumentacji związanej z organizowanymi przez GOSiT 

imprezami, 

9) programowanie i realizacja wszelkich usług z zakresu kultury fizycznej i  turystyki we 

współdziałaniu ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi, 

10) opracowywanie i realizowanie programów sportowo-rekreacyjnych adresowanych do 

mieszkańców Gminy Zawadzkie, 

11) współpraca z mediami, 

12) organizowanie imprez własnych i zleconych, 

13) rozliczanie finansowe prowadzonych imprez, 

14) prowadzenie ewidencji zakupionych materiałów, 

15) przygotowanie materiałów reklamowych, 

16) zakup nagród dla uczestników imprez organizowanych przez GOSiT, 



17) nadzór bezpośredni nad działalnością sekcji sportowych, 

18) współpraca z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne, 

19) współpraca z organizacjami zajmującymi się turystyką na poziomie lokalnym 

regionalnym i krajowym, 

20) promocja Gminy Zawadzkie pod względem sportowym i turystycznym, 

21) prowadzenie monitoringu rezultatów projektów współfinansowanych z środków 

zewnętrznych oraz zapewnienie osiągnięcia założonych wskaźników rezultatu i produktu. 

 

§ 13 
 

Zespół utrzymania obiektów 
 

1. Pracownicy zespołu utrzymania obiektów podlegają bezpośrednio Dyrektorowi. 

2. W skład zespołu utrzymania obiektów wchodzą: 

 Specjalista ds. utrzymania obiektów, 

 Konserwatorzy, 

 Sprzątaczki, 

 Starszy Recepcjonista. 

3. Do zadań zespołu utrzymania obiektów należy: 

1) przedstawianie Dyrektorowi harmonogramu oraz budżetu na dany rok w zakresie 

realizacji zadań przypisanych stanowisku, 

2) prowadzenie właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami eksploatacji, 

zabezpieczenia i administrowania obiektami oraz prowadzenie w tym zakresie 

dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,  

3) prowadzenie ksiąg inwentarzowych w zakresie ewidencji mienia objętego ewidencją 

księgową,  

4) zabezpieczenie mienia GOSiT oraz zabezpieczenie p. pożarowego, 

5) prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami, mieniem ruchomym 

oraz nadzór nad wydatkami z tytułu mediów, usług telefonicznych i teleinformatycznych, 

środków czystości itp., 

6) prowadzenie spraw dotyczących umów najmu lokali, budynków, nieruchomości i innych 

składników mienia GOSiT, dzierżawy obiektów, związanych z utrzymaniem i obsługą 

bazy hotelowej, 

7) prowadzenie spraw związanych z realizacją procedur ustawy prawo zamówień 

publicznych, 



8) organizowanie czynności związanych z obsługą zadań i przedsięwzięć realizowanych 

przez GOSiT, 

9) prowadzenie spraw remontów i konserwacji mienia, 

10) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów zarządzanych przez GOSiT, 

a w szczególności zgodne z obowiązującymi przepisami i skuteczne zabezpieczenie osób 

korzystających z basenu w ochronę ze strony ratowników WOPR, 

11) opracowywanie regulaminów korzystania z obiektów zarządzanych przez GOSiT 

i egzekwowanie ich przestrzegania, 

12) opracowanie projektów  umów dotyczących korzystania z obiektów zarządzanych przez 

GOSiT i urządzeń przez niego posiadanych oraz przestrzeganie realizacji tych umów, 

13) zabezpieczenie techniczne imprez odbywających się w obiektach. 

 

§ 14 
 

Samodzielne stanowisko ds. administracyjno-kadrowych 
 

Do zakresu zadań pracownika na stanowisku ds. administracyjno-kadrowym należy: 

1. Obsługa kancelaryjna GOSiT. 

2. Przyjmowanie interesantów. 

3. Obsługa urządzeń biurowych. 

4. Sporządzanie projektów dokumentów administracyjno – kadrowych. 

5. Prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi, materiałami. 

6. Nadzór nad realizacją instrukcji kancelaryjnej w GOSiT i archiwizowanie akt. 

7. Prowadzenie spraw kadrowych i akt osobowych pracowników. 

8. Ewidencjonowanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania. 

9. Prowadzenie spraw związanych z efektywnym wykorzystaniem powierzchni użytkowych 

i reklamowych w GOSiT. 

10. Przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IV. Postanowienia końcowe. 
 

§ 15 
 

1. Szczegółowy podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników GOSiT zawiera 

się w niniejszym Regulaminie oraz indywidualnych zakresach obowiązków, a także 

wydanych przez Dyrektora zarządzeniach i imiennych upoważnieniach. 

2. Tryb pracy GOSiT oraz zasady porządku i dyscypliny pracy w GOSiT określa Dyrektor 

w regulaminie pracy, wprowadzonym w drodze zarządzenia. 

 

§ 16 
 

Regulamin niniejszy oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem wydania zarządzenia Burmistrza 

Zawadzkiego o zatwierdzeniu Regulaminu lub jego zmian. 


