Uchwała nr V/ 24 / 2007
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 07 lutego 2007 roku

w sprawie: nadania Statutu Krytej Pływalni "Neptun" z siedzibą w Ożarowie.



	Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala:


§1

Nadaje Statut Krytej Pływalni " Neptun" z siedzibą w Ożarowie stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów.

§3

Traci moc § 5 Uchwały Nr XLIV/210/2002 Rady Miejskiej w Ożarowie w sprawie utworzenia Zakładu pod nazwą Kryta Pływalnia "Neptun"

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

                                                                                                    Załącznik 
do Uchwały Nr V/ 24 /07
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 07 lutego 2007 


Statut Krytej Pływalni "Neptun"
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Kryta Pływalnia "Neptun" zwana dalej Pływalnią jest jednostką organizacyjną Gminy Ożarów 
   działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedziba Pływalni mieści się w Ożarowie, ul. Ostrowiecka 4A
3. Pływalnia używa pieczęci podłużnej z nazwą i siedzibą jednostki w pełnym brzmieniu.
4. Przekształcenie w inną formę organizacyjno-prawną lub likwidacja następuje zgodnie z 
    przepisami Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 
    z późn. zmian.)

§2
Pływalnia jako jednostka organizacyjna Gminy nie posiada osobowości prawnej i działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

Rozdział II
Cel i przedmiot  działalności

§ 3
Celem działania Pływalni jest:
1. Nauka pływania i rehabilitacja .
2. Upowszechnianie wśród mieszkańców zachowań prozdrowotnych.
3. Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży.


§ 4
Przedmiotem działania Pływalni jest:
- sport i rekreacja
- edukacja wodna
- rehabilitacja wodna i wysiłkowa 
- działalność kulturalno - rozrywkowa 
- współdziałanie z uczniowskimi klubami sportowymi
- organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział III
Organizacja jednostki

§5
1. Strukturę organizacyjną Pływalni określa Regulamin Organizacyjny.
2. Regulamin Organizacyjny nadaje Kierownik za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy.
3. Działalnością Pływalni kieruje Kierownik.
4. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy. 
5. Kierownik zarządza jednostką jednoosobowo w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez 
    Burmistrza Miasta i Gminy.
6. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta 
    i Gminy.
7. Kierownik  Pływalni czuwa nad mieniem i jest za nie odpowiedzialny.


§ 6
1. Kierownik reprezentuje Pływalnię na zewnątrz.
2. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Pływalni oraz dokonuje innych czynności w 
    sprawach z zakresu prawa pracy.

§7
Do podstawowych uprawnień i obowiązków Kierownika Pływalni należy w szczególności:
1. Realizacja zadań określonych w  § 5
2. Przygotowywanie propozycji  wydatków z budżetu Gminy, w tym dotyczących przedsięwzięć 
    inwestycyjnych
3. Opracowywanie rocznych planów finansowych
4. Opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności.
5. Ustalanie pracy i systemu kontroli wewnętrznej.

§ 8
1. Organem sprawującym nadzór nad Pływalnią jest Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów
2. W ramach sprawowania nadzoru Burmistrz jest upoważniony w szczególności do:
- określania kierunków działania Pływalni
- dokonywania oceny pracy Kierownika
- dokonywania oceny prawidłowości wykorzystywania środków przeznaczonych na określone cele.


Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§9

1. Pływalnia jest jednostką budżetową Gminy Ożarów prowadzącą gospodarkę finansową na 
    zasadach określonych w Ustawie o finansach publicznych.
2. Pływalnia pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy a pobrane dochody 
    odprowadza na rachunek budżetu Gminy.
3. Podstawą gospodarki finansowej Pływalni jest plan dochodów i wydatków , zwany planem   
    finansowym.
4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń jednostki z budżetem Gminy sprawuje Burmistrz Miasta i 
    Gminy.
5. Mienie Pływalni stanowi własność Gminy Ożarów i pozostaje w trwałym zarządzie Pływalni.


Rozdział V
Postanowienia ogólne

§ 10
Wszystkie zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.



