Załącznik do uchwały nr XXIV/253/2012
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 29 listopada 2012r.
STATUT
ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W GOGOLINIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Zespół Rekreacyjno - Sportowy w Gogolinie, zwany w dalszej treści Statutu „Zespołem”, jest
jednostką organizacyjną Gminy Gogolin utworzoną uchwałą Nr XIV/89/03 Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gogolinie.
§ 2.1.Siedzibą Zespołu jest miasto Gogolin, a terenem jego działania Gmina Gogolin.
2. Adres Zespołu: 47-320 Gogolin, Aleja Przyjaciół Dübendorf 1.
§ 3. Zespół używa pieczęci podłużnej o treści:
„Zespół Rekreacyjno - Sportowy w Gogolinie
47-320 Gogolin, Al. Przyjaciół Dübendorf 1”.
§ 4. Zespół działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr
223, poz. 1458);
3)ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675
z późn. zm.); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm.);
4)rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn.zm. );
5)ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.o sporcie ( Dz.U. Nr 127 poz. 857 z późn.zm);
6)niniejszego Statutu.
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Rozdział II
Cele i zadania
§ 6.1.Celem działania Zespołu jest w szczególności:
1) rozwijanie

i

udostępnianie

materialnej

bazy

sportowej,

rekreacyjnej

i szkoleniowej

do organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i nauki pływania stanowiącej podstawę
upowszechniania sportu,
2)świadczenie

usług

w

zakresie

sportu

i

rekreacji

dla

społeczeństwa

Gminy

i okolic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.
2. Zespół może również prowadzić działalność w zakresie:
a)

administrowania i zarzadzania obiektami i urządzeniami sportowymi,

b) organizowania imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta i gminy Gogolin,
c) udostępniania obiektów sportowych, rekreacyjnych oraz pozostałych obiektów dla potrzeb
szkolenia i doskonalenia na zlecenie zainteresowanych stowarzyszeń, klubów, osób
fizycznych oraz innych podmiotów,
d) współpracy ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi, placówkami kultury oraz innymi
instytucjami na rzecz organizowania wspólnych imprez kulturalno-sportowych,
e) wydzierżawiania lub wynajmowania pomieszczeń na prowadzenie działalności usługowej,
handlowej i gastronomicznej w celu zaspokojenia potrzeb osób korzystających z usług
Zespołu.
f)

przewozu w ramach usług własnych, autobusem (GIMBUS) uczniów na zajęcia szkolne
w ramach wychowania fizycznego.

3. W skład Zespołu wchodzą następujące obiekty:
a) pływalnia kryta w Gogolinie;
b) pływalnia odkryta w Gogolinie;
c) pływalnia odkryta w Kamieniu Śląskim;
d) stadion sportowy w Gogolinie;
e) obiekt sportowo-rekreacyjny w Kamieniu Śląskim,
f)

hala sportowa im. Bernarda i Zygfryda Blautów w Gogolinie;

g) stadion sportowy w Górażdżach;
h) stadion sportowy w Obrowcu;
i)

boisko sportowe w Kamionku;

j)

boisko sportowe w Choruli

k) boisko wielofunkcyjne w Zakrzowie
l)

kompleks sportowy Orlik 2012 w Gogolinie.
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Rozdział III
Organizacja i zarządzanie
§ 7. Zespołem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
§ 8. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Zespole pracowników.
§ 9.W razie nieobecności, Dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.
§ 10. Organizację wewnętrzną Zespołu określa regulamin nadany przez Dyrektora.
Rozdział IV
Majątek
§ 11. Zespół zarządza:
1) składnikami majątkowymi przekazanymi przez Gminę;
2) składnikami majątkowymi nabytymi przez Zespół;
3) składnikami

majątkowymi

uzyskanymi

przez

Zespół

w

formie

darowizn,

spadków

i zapisów.
§ 12. Za mienie określone w § 11 i właściwe nim zarządzanie, odpowiedzialność ponosi Dyrektor
Zespołu.
Rozdział V
Gospodarka finansowa
§ 13.

Gospodarka

finansowa

Zespołu

prowadzona

jest

na

zasadach

określonych

w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy obejmujący plan
dochodów i wydatków uchwalony przez Radę Miejską w Gogolinie.
Dyrektor

składa

Burmistrzowi

Gogolina

sprawozdanie

z

działalności

Zespołu,

zgodnie

z obowiązującymi przepisami.
1). Zespół finansowany jest z budżetu Gminy Gogolin , z przychodów własnych i innych źródeł.
2). Przychody Zespołu mogą stanowić:
a. dotacje,
b. wpływy od osób fizycznych i prawnych,
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c. wpływy z opłat za korzystanie z usług obiektów sportowych, zarządzanych przez Zespół,
d. wpływy z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z §15 niniejszego Statutu,
e. odsetki od środków na rachunku bankowym.
§15. Zespół może prowadzić działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem, że środki finansowe z takiej
działalności przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań statutowych.
Rozdział VI
Nadzór
§ 16. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Gogolina.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 17. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący RM w Gogolinie
Franciszek Holeczek
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