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UCHWALA NR XXXIIU37712010
RADY GMINY PAWLOWICE
z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie: zmian w statucie Gminnego Osrodka Sportu nadanym uchwalq Rady Gminy n r XXU25412009
z dnia 24 lutego 2009
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie gminnym I tekst jednolity Dz.
U. 22001 r. nr 142, poz. 1591 z poiniejszymi zmianamil oraz na podstawie $1 1 rozdzialu V statutu Gminnego
OSrodka Sportu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji DzialalnoSci Spoiecznej
Rada Gminy Pawlowice

uchwala
1

§ 1.

W statucie Gmimego OSrodka Sportu stanowiqcym zalqcznik do uchwaly Rady Gminy nr XX1/254/2009
z dnia 24 lutego 20091. wprowadza sic nast~pujqcemiany:
I)w rozdziale 1 $2 pkt. I otrzymuje brzmienie:

" OSrodek jest jednostkq organizacyjnq Gminy Pawiowice dzialajqcq w formie samorqdowego zakladu
budietowego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych."
2)w rozdziale 11 §4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

" Podstawowym celem dziaialnoSci OSrodka jest realizacja zadan wlasnych gminy w zakresie kultury fizycznej
i spo-

w tym utrzymania teren6w rekreacyjnych i urqdzen sportowych."

3)w rozdziale 11 $5 otrzymuje bmienie:

" 1. Podstawowe zadania OSrodka to:
a. udostppnianie obiekt6w sportowo - rekreacyjnych osobom indywidualnym, stowarzyszeniom sportowym,
placowkom oSwiatowym i innym podmiotom,

-

b. wlaiciwa eksploatacja i konserwacja obiektow sportowych i rekreacyjnych zapewniajqca ich pelnq
funkcjonalnoJi.,
c. organizacja i wsp6lorganizacja zawodow i imprez sportowych wlasnych i zleconych przez gminq,
d. pelnienie funkcji inwestora przy realizacji zadan w zakresie remontow i ~nodernizacjiobiektow sportowo rekreacyjnych.
2. OSrodek ponadto moie prowadzik dzialalnoik wspomagajqcq osirtganie gl6wnych celow statutowych,
w szczeg6lnoSci poprzez:
a. najem lokali i powierzchniu u2ytkowych znajdujqcych sig w administrowanych obiektach sportouych,
b. dzieriawq boisk wraz z zapleczem na cele niezarobkowe organizacjom sportowym,
c, najem powierzchni w administrowanych obiektach sportowych na umieszczenie tablic reklamowych.
§ 2.

Wykonanie uchwaly powierza sip W6jtowi Gminy Pawlowice.

I
Id: KKXFP-ANZLM-TDQDS-XILIX-WDEOB.
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5 3.
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj~cia.

Przewodnicqcy Rady
mgr Franciszek Dziendziel
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