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STATUT
oŚnouKA sPoRTU I REKREACJI wE wŁoCŁAwKU

PosTANowIENIA ocÓr,Nn
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ośrodek Sportu i Rekre acji zulany dalej ośrodkiem jest jednostką budzetową utworzoną
przez Gminę Miasto Włocławek działającą na podstawie:

1) niniejszego Statutu
2)obowiązujących przepis w prawnych
budzetovlych tworzon y ch przez samoruądy .

reguĘących działanie jednostek
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ośrodek daała na obsz arze miasta Włocław ek z siedzibą we Włocławku przy ulicy Aleja
Chopina 8 .

, $3

Nadz r nad działalnością ośrodka sprawuje Prezydent miasta Włocławk a przy pomocy

właściw ego Zastępcy Prezydenta i odpowiednich kom rek organizacyjnych Urzędu Miasta.

II. PRZEDMIo T DzIAŁALNoŚcl
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Przedrniotem działalno ści o środka j e st :

1) administrowanie terenami, obiektami i urządzeniami ośrodka, oddanymi
przez Prezydenta Miasta Włocławek w trwaĘ znząd orazw inny spos b prawem

przewidziany
2) świadczenie usfug sportowycĘ rekreacyjnych, rehabilitacyjny ch oraz

edukacji sportowej na rzeczwszystkich mieszka c w miasta i os b korzystających
zbuy ośrodka

li';rz:A*nt'g'3-TrfrtJ,T "-#[;ffiL 
j ednostek i prac wek opieku nczo

-wychowawczych dla, kt rych organem prowadzącymjest Miasto Włocławek
w celu prowadzenia zajęćw ramach realizacji progr.lmu wychowania ftzycznego
i nauki pływania.
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III., ORGANIZACJA .

ss

1. ośrodkiem kieruje i reprezenfuj e Eo na zellunLątxz Ęrektor powoĘwany i odwoływany
przu, Prezydelta Miasta Włocławka

2. Dyrektot działając zgodnie z obowiąującymi przepisami prawa g1az ninigjszy6
Statutem podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedźalność'

3. Dyrektor kieruje działalnością ośrodĘ przy pomocy zastępcy Dyrektora i Gł wnego
Księgowego.

4. Kompetencje Dyrektora stanowi zakes pełnomocnictwa u dzielonego prze.
Prezydenta Miasta Włocławka i obejmuje sprawy:

a) sporządzania planu finansowego ośrodka i jego redizasja
b) sporą/zanie wymaganych sprawozda
c) sporządzania plan w eksploatacji, remont w i mo dernizacjiośrodka
i nadz r nad jego realizacją '

d) prawidłowego wykorzystywania obiekt w w celu realizacji zadai stafutowych t

e) ustalanie regulamin w ośrodka regulujących funkcjonowanie i jego organzację
orv zakres spraw kadrowo-płacowych ośrodka.

5. Szczegołowe zasady funkcjonowania ośrodką jego strukturę organizacyjną podział
zada i zakres o,ltowiedźalności osob pełniących fuŃcje kierownicze i samodzielne
określa Reguiami organizacyjny ośrodka spolządzony przez Dyrektora ośrodka
i zatwierdznny pz'ez Prezydenta Miasta Włocławka.

. Dyrektor ośrodka moz:e ustatac w ww. Ębie inne regrilaminy reguĘące działalność
ośrodka.

fv. zAsADY FUNKCJoNoWANIA I zAKREs ZARZĄDU MIENIEM
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ośrodek daaław oparciu o plan finansowy napodstawie, kt rego następuje rozliczenie
zbudżetem Gminy Miasta Włocławek.

s7

ośrodek może środki finansowe gromadzić na rachunku dochod w własnych i dokon}ĄMa

z nichwydatkow zazasadach określonych w ustawie o finansach publicznych
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ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio zbudŻetu Gminy Miasta Włocławka,
a uzyskane dochody odprowadzać będzie do budzetu Gminy.
Podśtawą go'spodarki finansowej ośiodka jest plan finansowy na dany rok tistal ony przez
Dyrek1ora ośrodka i przekazany Prezydentowi Miasta. l



v. inrxoMocNlcrwł
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1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu ośrodka upoważniony jest Dyrektor
na po dstawi e pełnomocnictwa udzielon ego przez P r ezy denta Miasta Włocławek.

2.Zastępca Dyrektora orazpełnomocnicy ośrodka Sportu i Rekreacji działająw granicach

ich umocowania otaz pełnomocnictw udzielony ch przez Dyrektora ośrodka Sportu

i Rekreacji.
3.Udzielenie.pełnomocnictwa ]ilymaga formy pisemnej pod rygorem niewazności.

vI. PosTANowIENIA KoŃCowE
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1. Statut ośrodka Sportu i Rekreacji nadaje Rada Miasta Włocławka.
2. Zmiany statufu mogąbyć dokon}Ąilane w trybie właściwym dla j.go uchwalenia.
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Likwidacja ośrodka Sportu i Rekreacji moze nastąpi na podstawie uchwały Rady Miasta
Włocławka.


