
Projekt

z dnia ..........

UCHWAŁA NR .../.../2019 
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Statut Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 
15 stycznia 2020 roku.

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Szaweł
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Załącznik do uchwały Nr .../.../2019

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 17 grudnia 2019 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA SPORTU W PAWŁOWICACH

ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Gminny Ośrodek Sportu zwany dalej „Ośrodkiem” został utworzony Uchwałą Rady Gminy Pawłowice 
Nr XXXIV/369/2001 z dnia 23 listopada 2001r.

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Pawłowice działająca w formie samorządowego zakładu 
budżetowego, nieposiadającą osobowości prawnej.

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Pawłowicach przy ul. Sportowej 14.

4. Ośrodek działa na terenie Gminy Pawłowice.

ROZDZIAŁ II.
Cel i zadania

§ 2. 1.  Podstawowym celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji.

2. Cele te Ośrodek realizuje w szczególności poprzez:

1) rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb aktywnego uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych 
w różnorodnych formach kultury fizycznej, sportu i rekreacji,

2) propagowanie i organizację różnych form uprawiania sportu i zajęć rekreacji ruchowej.

§ 3. 1.  Do zadań Ośrodka należy:

1) współdziałanie z instytucjami, klubami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność w zakresie sportu 
i rekreacji,

2) współpraca z miastami partnerskimi krajowymi i zagranicznymi w zakresie sportu i rekreacji,

3) udostępnianie obiektów sportowo - rekreacyjnych osobom indywidualnym, stowarzyszeniom, klubom, 
placówkom oświatowym i innym podmiotom,

4) inicjowanie i upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez:

a) organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, w tym letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,

b) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu,

c) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych oraz sportowo-widowiskowych.

5) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Ośrodka 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) tworzenie oraz utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej Ośrodka.

§ 4. 1.  Ośrodek prowadzi działalność pomocniczą obejmującą:

1) najem i dzierżawę składników majątkowych Ośrodka,

2) organizowanie imprez nie wymienionych w § 3 ust.1 pkt.4 lit.c.
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ROZDZIAŁ III.
Organizacja i zarządzanie

§ 5. 1.  Dyrektora, który kieruje Ośrodkiem i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, zatrudnia Wójt Gminy 
Pawłowice.

2. Dyrektor działa jednoosobowo, w granicach udzielonych przez Wójta Gminy Pawłowice pełnomocnictw
i upoważnień.

3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Wójt Gminy Pawłowice.

4. Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny zatwierdzony 
przez Wójta Gminy Pawłowice.

5. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, a czynności z zakresu prawa pracy 
wykonuje Dyrektor.

ROZDZIAŁ IV.
Mienie i gospodarka finansowa ośrodka

§ 6. 1.  Mienie Ośrodka stanowi część mienia komunalnego Gminy Pawłowice.

2. Ośrodek gospodaruje majątkiem dla realizacji celów związanych z działalnością statutową.

3. Obowiązkiem Ośrodka jest prawidłowe gospodarowanie mieniem oraz ochrona tego mienia.

§ 7. 1.  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w przepisach dotyczących 
gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych.

2. Ośrodek stosuje w planowaniu, rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości zasady określone 
w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem zasad szczególnych dotyczących samorządowych zakładów 
budżetowych.

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

4. Ośrodek odpłatnie wykonuje określone w statucie zadania, pokrywając koszty swojej działalności 
z przychodów własnych oraz dotacji z budżetu gminy, ustalonej w uchwale budżetowej.

§ 8. 1.  Dyrektor Ośrodka ustala ceny i opłaty za korzystanie z obiektów będących w posiadaniu Ośrodka, po 
konsultacji i zatwierdzeniu każdorazowo przez Wójta Gminy Pawłowice.

2. Dyrektor Ośrodka może udostępnić obiekty sportowe na zasadach preferencyjnych, po uzyskaniu zgody 
Wójta Gminy Pawłowice.

§ 9. Ośrodek posiada i dysponuje samodzielnym odrębnym rachunkiem bankowym.

§ 10. Dyrektor Ośrodka organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli w ramach 
obowiązku nadzoru.

ROZDZIAŁ V.
Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiana statutu wymaga uchwały Rady Gminy Pawłowice.
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