UCHWAŁA NR XXVIII/243/20
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 713, 1378) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz w związku z § 3 Uchwały Nr
XXVIII/241/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie likwidacji zakładu
budżetowego o nazwie Centrum Wodne Laguna w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową
o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie uchwala się co następuje:
§ 1. Nadaje się statut określający zakres działania oraz zasady funkcjonowania jednostki
budżetowej pod nazwą Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Rafał Guga
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/243/20
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 17 grudnia 2020 r.
STATUT
jednostki budżetowej
Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie zwane dalej ,,Centrum” jest jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy
Gryfino.
§ 2. Centrum działa na obszarze miasta i gminy Gryfino.
§ 3. Siedziba Centrum mieści się w Gryfinie (74-100) przy ul. Wodnika 1.
§ 4. Centrum działa na podstawie
a w szczególności w oparciu o przepisy:

powszechnie

obowiązujących

przepisów

prawa,

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1113 z późn. zm.);
4) Uchwały Nr XXVIII/241/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie likwidacji
zakładu budżetowego o nazwie Centrum Wodne Laguna w celu jego przekształcenia w jednostkę
budżetową o nazwie Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie;
5) niniejszego statutu.
Rozdział 2.
Cele i przedmiot działania Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie
§ 5. Celem działalności Centrum jest realizacja zadań w dziedzinie rozwoju i upowszechniania
kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz zapewnienie korzystania z ogólnie dostępnych urządzeń
sportowych i terenów rekreacyjnych.
§ 6. Centrum realizuje podstawowe zadania w zakresie:
1) świadczenia usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
2) stwarzania warunków do uprawiania sportu rozumianego jako podejmowanie wszelkich form
aktywności fizycznej, doraźnej lub zorganizowanej, wpływającej na wypracowanie lub poprawianie
kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników
sportowych na wszelkich poziomach,
3) planowania i zagospodarowania sportowego, rekreacyjnego i turystycznego terenów i miejsc
specjalnie na ten cel wydzielonych przez Miasto i Gminę Gryfino,
4) administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi,
5) eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą;
6) pełnienie funkcji inwestorskiej przy realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów
sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych i innych, które zleci Burmistrz Miasta
i Gminy Gryfino,
7) udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej, turystycznej i hotelowej klubom,
organizacjom sportowym, szkolnym, stowarzyszeniom i innym jednostkom oraz osobom fizycznym
dla organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych, itp.
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8) organizowanie własnych i zleconych imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych
i kulturalnych, wystawienniczych, szkoleniowych, handlowych i innych służących mieszkańcom
miasta i gminy współpracując także z innymi organizacjami i podmiotami gospodarczymi,
9) prowadzenie wszelkiego rodzaju szkoleń w zakresie kultury fizycznej dla potrzeb własnych oraz
zleconych przez organizacje i instytucje,
10) prowadzenie działalności informacyjnej, reklamowej i promocyjnej w zakresie swojej działalności;
11) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, rekreacji ruchowej
i rehabilitacji, w tym terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
12) prowadzenie działalności gospodarczej celem pozyskania środków na rozszerzenie działalności
Centrum w zakresie rozbudowy i upowszechniania kultury fizycznej a w szczególności w zakresie
remontów i modernizacji bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechniania kultury fizycznej
w mieście,
13) wykonywanie różnych zadań zleconych będących w gestii administracji samorządowej i rządowej
oraz administrowanie i zarządzanie obiektami innymi niż sportowe, rekreacyjne czy turystyczne po
zabezpieczeniu środków na te cele z kasy zlecającego,
14) realizacja innych zadań własnych i zleconych gminy.
Rozdział 3.
Organizacja Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie
§ 7. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który odpowiada za jego funkcjonowanie, dobór
pracowników oraz powierzone składniki majątkowe. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
wobec Dyrektora Centrum wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.
§ 8. Obowiązki pracodawcy względem pracowników zatrudnionych w Centrum w rozumieniu
przepisów prawa pracy wykonuje Dyrektor. Dyrektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy
z pracownikami Centrum oraz awansuje zatrudnionych pracowników.
§ 9. Dyrektor Centrum reprezentuje gminę Gryfino w zakresie działalności Centrum na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Dyrektor Centrum reprezentuje gminę Gryfino
przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi
w sprawach objętych zakresem działania Centrum. Dyrektor jest upoważniony do udzielania dalszych
pełnomocnictw, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 10. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny sporządzony przez
Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
§ 11. Funkcjonowanie Centrum opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego
podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie
powierzonych zadań.
§ 12. Dyrektor Centrum odpowiada przed Burmistrzem za prawidłową organizację pracy i zgodną
z obowiązującymi przepisami działalność ekonomiczno - administracyjną i finansową jednostki.
§ 13. Dyrektor jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji
zadań statutowych Centrum.
Rozdział 4.
Majątek Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie
§ 14. Centrum wyposażone jest w majątek konieczny do realizacji wykonywanych zadań
statutowych. Majątek ten stanowi własność Gminy Gryfino i przekazany jest na zasadach wynikających
z obowiązujących przepisów.
§ 15. Pracownicy Centrum gospodarują mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny
z uwzględnieniem zasady staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
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§ 16. Za mienie komunalne określone w § 14 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność ponosi
Dyrektor Centrum.
Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie
§ 17. Gospodarka finansowa Centrum prowadzona jest według zasad określonych dla jednostek
budżetowych, a w szczególności w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości.
§ 18. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi roczny plan finansowy (plan dochodów
i wydatków) zgodny z układem wykonawczym budżetu miasta sporządzany przez Dyrektora Centrum,
zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
§ 19. Dochody Centrum odprowadzane są na rachunek budżetu Gminy Gryfino.
§ 20. Wydatki Centrum pokrywane są bezpośrednio z budżetu Gminy Gryfino.
§ 21. Centrum sporządza przewidzianą dla zakładów budżetowych sprawozdawczość budżetową
i finansową, którą przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 22. Za prowadzenie gospodarki finansowej Centrum odpowiada Dyrektor.
Rozdział 6.
Nadzór nad Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie
§ 23. Merytoryczny nadzór i kontrolę nad działalnością statutową Centrum sprawuje Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfino.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 24. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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UZASADNIENIE

W związku z utworzeniem z dniem 1 lipca 2021 r. jednostki budżetowej Centrum
Sportu i Rekreacji w Gryfinie na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym realizując postanowienia art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Rada Miejska nadaje nowopowstałej jednostce
statut.
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