
UCHWAŁA NR XVIII/111/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Krytej Pływalni „Neptun” z siedzibą w Ożarowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U.  t.j. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska                            
w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się Statut Krytej Pływalni „Neptun” z siedzibą w Ożarowie, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr V/24/2007  Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie 
nadania Statutu Krytej Pływalni „Neptun” z siedzibą w Ożarowie.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w 

Ożarowie Halina Dragan
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Załącznik

do Uchwały Nr XVIII/111/2019

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 04 grudnia 2019 r.

STATUT

KRYTEJ PŁYWALNI „NEPTUN” Z SIEDZIBĄ W OŻAROWIE

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ l

Kryta Pływalnia „Neptun” z siedzibą w Ożarowie zwana dalej "Pływalnią" działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;

5. Niniejszego statutu nadanego przez Radę Miejską w Ożarowie.

§ 2

Pływalnia jest jednostką organizacyjną Gminy Ożarów, świadczącą odpłatnie usługi w zakresie

sportu, rekreacji i wypoczynku, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 3

Pływalnia jako jednostka organizacyjna Gminy Ożarów nie posiada osobowości prawnej.

§ 4

Terenem działalności Pływalni jest Gmina Ożarów, a siedzibą budynek przy ulicy Ostrowieckiej 4a

w Ożarowie.

Załącznik do uchwały Nr XVIII/111/2019

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 4 grudnia 2019 r.
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ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA KRYTEJ PŁYWALNI „NEPTUN”

§ 4

1. Celem działalności Pływalni jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Ożarów w zakresie

kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń

sportowych.

2. Cele te realizuje poprzez udostępnianie posiadanych obiektów, stanowiących bazę sportową i

rekreacyjną na rzecz:

a) oświaty,

b) klubów i związków sportowych,

c) organizacji kultury fizycznej,

d) innych organizacji i stowarzyszeń,

e) osób indywidualnych (w pierwszej kolejności mieszkańców Gminy).

3. Organizowanie imprez z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

4. Współpraca ze związkami sportowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami,

stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych.

§ 5

Podstawowe zadania Pływalni to:

1. Prawidłowa eksploatacja i konserwacja obiektów sportowych i rekreacyjno- wypoczynkowych

zapewniająca ich funkcjonalność.

2. Wynajem obiektów, urządzeń, pomieszczeń i terenów znajdujących się w zarządzie Pływalni.

3. Organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, własnych i zleconych.

4. Współpraca ze szkołami, placówkami kultury, klubami i stowarzyszeniami sportowymi,

zakładami pracy, grupami środowiskowymi itp. w organizacji imprez o charakterze sportowym,

rekreacyjnym i kulturalnym.

§ 6

Wykonywaniu zadań Pływalni służą następujące obiekty i urządzenia sportowe oraz tereny

rekreacyjne i użytkowe przekazane w trwały zarząd:

1. Budynek krytej pływalni przy ul. Ostrowieckiej 4A (wraz z terenem przyległym),

2. Nieruchomość przy ulicy Kościuszki w Ożarowie na której znajduje się Stadion Miejski

z infrastrukturą oraz budynkami zaplecza
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3. Strefy aktywności ruchowej i place zabaw wybudowane z budżetu Gminy Ożarów i funduszy

sołeckich zlokalizowane na terenie gminy Ożarów.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 7

1. Pływalnią kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, który działa jednoosobowo na

podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Ożarowa.

2. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz.

3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza

Ożarowa.

4. Kierownik kieruje bieżącą działalnością Pływalni poprzez wydawanie zarządzeń i poleceń

służbowych.

5. Kierownik zatrudnia, zwalnia oraz wykonuje funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników

Pływalni zgodnie z zasadami prawa pracy.

§ 8

1. Strukturę organizacyjną i etatową Pływalni na wniosek Kierownika zatwierdza Burmistrz

Ożarowa.

2. Szczegółowy zakres działalności poszczególnych komórek określa Regulamin Organizacyjny

zatwierdzony przez Kierownika.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9

1. Pływalnia pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a uzyskiwane dochody

odprowadza na rachunek budżetu Gminy.

2. Podstawą gospodarki finansowej Pływalni jest plan dochodów i wydatków, zwany planem

finansowym.

3. Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o

finansach publicznych

4. Cennik Usług Pływalni zatwierdza Burmistrz Ożarowa na wniosek Kierownika

5. Mienie Pływalni stanowi własność Gminy Ożarów i pozostaje w trwałym zarządzie Pływalni
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§ 10

Jednostka budżetowa posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 11

Pływalnia prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie

z obowiązującym przepisami.

§ 12

Nadzór merytoryczny i finansowy nad działalnością Pływalni sprawuje Burmistrz Ożarowa.

§ 13

Pływalnia używa pieczęci o treści:

1. Kryta Pływalnia „Neptun"

ul. Ostrowiecka 4a, 27- 530 Ożarów

REGON 292666468

NIP 863-15-78-497

2. Gmina Ożarów

ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów

NIP: 863-16-24-866

Kryta Pływalnia „Neptun"

ul. Ostrowiecka 4a, 27- 530 Ożarów

§ 14

Wszystkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
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UZASADNIENIE

Kryta Pływalnia „Neptun” z siedzibą w Ożarowie działa obecnie na podstawie statutu nadanego

uchwała Nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 7 lutego 2007 roku.

W związku ze zmianą prawa skutkującą między innymi utratą mocy prawnej niektórych

przepisów oraz w związku z zamiarem przekazania dodatkowych składników majątkowych

Pływalni służących wykonywaniu zadań zachodzi konieczność ponownego sformułowania

podstawowych zapisów statutowych regulujących strukturę organizacyjno-majątkową oraz tryb

funkcjonowania wskazanej wyżej jednostki organizacyjnej.
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