Uchwała Nr XXI / 254 / 2009
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie : zmiany statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach.

Na podstawie art. 9 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§1
Zmienia się statut Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach, który otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XXI/254/2009
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 24.02.2009r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA SPORTU
W PAWŁOWICACH
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Gminny Ośrodek Sportu zwany dalej “Ośrodkiem” został utworzony Uchwałą Rady Gminy
Pawłowice Nr XXXIV/369/2001 z dnia 23 listopada 2001r.
§2
1.Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Pawłowice działającą w formie zakładu
budŜetowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
2.Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
§3
Siedziba Ośrodka mieści się w Pawłowicach w budynku przy ul.Szkolnej 1b.

Rozdział II
Cele i zadania Gminnego Ośrodka Sportu
§4
1.Podstawowym celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych gminy przez zaspokajanie
zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, w tym utrzymanie terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
2.Cele te Ośrodek realizuje w szczególności poprzez :
a) udostępnianie mieszkańcom obiektów sportowo – rekreacyjnych,
b) rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb aktywnego uczestnictwa dzieci,
młodzieŜy i dorosłych w róŜnorodnych formach kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
c) propagowanie i organizację róŜnych form uprawiania sportu i zajęć rekreacji ruchowej.
§5
1.Podstawowe zadania Ośrodka to:
a) prawidłowa eksploatacja i konserwacja obiektów sportowych i rekreacyjnych, zapewniająca ich
pełną funkcjonalność,
b) organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, własnych i zleconych,
c) współpraca ze szkołami, placówkami kultury, klubami i stowarzyszeniami sportowymi, zakładami
pracy, grupami środowiskowymi itp. w organizacji imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym
i kulturalnym,
d) współpraca z miastami partnerskimi oraz innymi instytucjami i organizacjami krajowymi
i zagranicznymi w zakresie sportu i rekreacji,
e) poszerzanie oferty sportowo – rekreacyjnej oraz unowocześnianie istniejącej bazy i pozyskiwanie
nowych obiektów słuŜących rozwojowi kultury fizycznej.
2.Ośrodek świadczy odpłatne usługi w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku w oparciu o cennik
usług ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§6
1.Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy.
2.Ośrodkiem zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
3.Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Wójt Gminy.
4.Dyrektor odpowiada za całokształt jego działalności, właściwą organizację i
gospodarowanie powierzonym mieniem.
5.Dyrektor działa w granicach udzielonego przez Wójta Gminy pełnomocnictwa.

efektywne

§7
Ośrodek wykonuje zadania wynikające z prowadzonej działalności oraz realizuje politykę zatrudnienia
i plan płac w granicach rocznego planu finansowego, obejmującego przychody i wydatki stanowiące
koszty działalności, stan środków obrotowych i rozliczenia z budŜetem Gminy.
§8
Organizację, zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin i schemat organizacyjny, który
przygotowuje Dyrektor i zatwierdza Wójt Gminy.
§9
Ośrodek stosuje zasady wynagradzania pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 10
1. Ośrodek stosuje zasady gospodarki finansowej , które obowiązują zakłady budŜetowe
określone w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.
2. Ośrodek gospodaruje majątkiem przekazanym mu odrębnymi uchwałami Rady Gminy na
zasadach określonych w tych uchwałach.
3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy, w banku wybranym zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. W planowaniu, rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości Ośrodek stosuje przepisy
obowiązujące dla zakładów budŜetowych.

Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 11
Zmiany Statutu mogą być wprowadzone w drodze uchwały Rady Gminy.

