
UCHWAI-A NR XXXII/292I13
RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE

z dnia 25 lu tego 2013 r .

w sprawie ogloszenia tekstu iednolitego Statutu Ptywalni Miejskiej w Jqdrzejowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 onz art. 40 ust.2 pkt 2i aft. 4l ust I ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorz4dzie gminnym I Dz.IJ. z200lr. Nr 142 poz.159l z p62n. zm.l , w zwi4zku z aft. 16 ust. 1,3 i 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o oglaszaniu aktdw normatywnych i niekt6rych innych akt6w prawnych / Dz.U. z 201 I Nr
197 poz. ll72 zp6Zn. zm iRada Miejska w JEdrzejowie uchwal4 co nastEpuje:

g 1. Postanawia sig oglosii tekst jednolity Statutu Plyrvalni Miejskiej w JEdrzejowie.

$2. l. Og{oszenie tekstu jednolitego nastqri w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w JEdrzejowie, kt6re
stanowi zal4cznik do niniejszej uchwaly.

2. Zalqcznlk do lchwaly podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dawa Swiqtokrzyskiego.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza siE Burmistrzowi Miasta Jgdrzejowa.

$ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqcy Rady
Miejskiej w Jgdrzejowie

mgr Pawel
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Zal4cznik Nr I do Uchwaly Nr Xxxlllzg2ll3

Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego STATUTU PLYWALNI MIEJSKIEJ
wJ4DRZEJOWIE

Na podstawie art. 16 ust. l, 3 i 4 ustawy z dnia 2Dlipca 2000r. o oglaszaniu akt6w normatywnych i niekt6rych
innych akt6w prawnych / Dz. IJ. z20l1r. Nr 197 poz. ll72 z p6zn. zml oglasza siE w zalqczniku do niniejszego
obwieszczenia tekst jednolity Statutu Plywalni Miejskiej w JEdrzejowie, z uwzglgdnieniem tekstu pierwotnego
Statutu Plywalni Miejskiej w JEdrzejowie przyjgtego uchwal4 Nr L1428106 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia
29 czerwca 2006r. oraz zmian wprowadzonych Uchwal4 Nr XX /180/12 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 17
maja 2012r w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Plywalni Miejskiej w JEdrzejowie.
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Zal4cznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w JEdrzejowie

z dnia 25 lutego Z0l3r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
Sratutu plywalni Miejskiej w Jgdrzejowie

STATUT PLYWALNI MIEJSKIEJ

w JEDRZEJOWIE
I. Postanowienia o96lne.

$ l. Ptywalnia Miejska w Jqdrzejowie dziala na podstawie:
l' ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminn ym /Dz.U.z200lr.Nr 142 poz.r 59.r / z p6zn. zm.

,,r.t "'u*t 
zdnia27 sierpnia 200g roku o finansach publicznych rDz. rJ.200gr. Nr r57 poz. I24O/ z p6in.

3. Ustawa z dnia 2 5 czerwca 2010 roku o sporcie lDz. tJ.20l0r- Nr lZ7 poz. g57l
4. Uchwaly Rady Miejskiej w Jgdrzejowie Nr XX/204l2000 z dnia 30 maia 2000 roku

w sprawie utworzenia plywalni Miejskiej.

5 Uchwaly Rady Miejskiel w JEdrzejowie NrXX/180/12 z d.nia t7 maja 2012 roku w sprawie wprowadzeniazmian w statucie Plywalni Miejskiej w JEdrzejowie.

9.2. I Siedzib4 plywalni Miejskiej jest Jgdrzej6w, ul. F. przypkowskiego 43
2 organem zalozycielskim ptywalni. jest Rada Miejska w Jgdrzejowie a bezposredni nadz.r nad jejdzialalnoSciq sprawuje Burmistrz Miasta Jgdizejowa

3. Plywalnia jest jednostk4 budzetow4 posiadaiqc4 wyodrgbniony rachunek bankowy.
lI. Zakres rzeczowy dzialalnoSci ptywalni.

$ 3' l Podstawowym celem i przedmiotem dzialania og6lnodostqpnej plywalni je st realizacja zadaiw zakresiespoft6w wodnych i rekreacji, a w szczeg6lnoSci:

a) prowadzenie dzialalnoSci wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej,
b) szkolenie oraz doskonarenie kadr trenersko- instruktorskich- kursy instruktor6w, ratownik6w.
c) wsp6ldzialanie z uczniowskimi klubami sportowymi,
d) upowszechnianie spoft6w wodnych w przedszkolach, szkolach podstawowych, srednich i wyzszych,
e) organizowanie zawod6w, imprez sportowych i rekreacyjnych,
f) prowadzenie sekcji p.lywackich,

g) zarz4dzanie mie.jscem rekreacyjnym,,zalew',.

$ 4. Do podstawowych zadaft p.lywalni nale2y:
l. Organizacja bazy i kadry merytoryczno_obslugowej.

2 wsp6'ldzialanie ze szkolami, innymi jednostkami i podmiotami gospodarczymi w zakresie wspomaganlaorganizacji imprez sportowo- rekreacyjnych.

3. Zarzqd obiektami wymienionymi w $ g ust.2. i ich wyposazeniem.
4' opracowanie zbiorczych plan6w, analiz, informacji i sprawozdah z zakresu prowadzonej dzialalnosci.
5. Przestrzeganie postanowiei uynikajqcych z przepis6w bhp ippoz.
6.  DbaloSi  o powierzone mienie isprzet .
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tl l. Struktura organizacyjna Plyrualni.

$ 5. l. plywalni4 kieruje jednoosobowo Kierownik Plywalni na podstawie udzielonego pelnomocnictwa przez

Bunnistrza Miasta JEdrzejowa.

2. Do czynnoSci przekraczaj4cych zakres pelnomocnictwa potrzebnajest zgoda Burmistrza Miasta Jqdrzejowa

3. Zadania iorganizacjg wewngtrzn4 Plywalni okresla regulamin organizacyjny ustalony pzez Kierownika

Plywalni i zatwierdzony przez Burmistza.

$ 6. 1. Kierownika Plywalni zatrudnia Burmistrz Miasta Jgdrzejowa po przeprowadzeniu konkursu.

2. Stosunek pracy z pozostalymi pracownikami nawiqzuje Kierownik Plywalni ijest przelozonym wszystkich
pracownik6w zatrudnionych w Plywalni.

3. Zasady wynagradzania pracownik6w Plywalni okreSlaj4 odrpbne przepisy.

$ 7. Do zadai Kierownika Plywalni nale2y:

a) zarz4dzanie Plywaln i4 oraz reprezentowanie jej na zewnqtrz,

b) organizowanie pracy podleglego personelu,

c) opracowanie planu finansowego,

d) dokonywanie analizy ekonomicznej Plywalni ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem ksztaltowania sig koszt6w,

e) zabezpieczanie sprzgtu Plywalni przed dewastacj4 kradziez4 zniszczeniem itp.

f) organizowanie dzialari zapewniajqcych sprawne iwlaiciwe funkcjonowanie Plywalni.

IV. Mienie Ptywalni.

$ 8. I . Mienie ruchome i nieruchome stanowi wlasnosi gminy i pozostaje w zarz4dzie Plywalni.

2 .  Mienie n ieruchome stanowi :

I) nieruchomoSi polozona w JEdzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego nr 43 oznaczona w rejestrach
ewidencji grunt6w obr 04 miasta Jgdrzejowa jako dzialki oNr 268/9 opow.0.ll84 ha iNr 26911 I
o pow.2.5050 ha.

2) nieruchornoSi polozona w Jgdrzejowie przy ul. Parkowej oznaczonej w rejestrach ewidencji grunt6w obr 03
miasta JQdrzejowa jako dziatka nr 21213 o powierzchni 2.9769 ha.

V. Dzialalno56 finansowa Plywalni .

$ 9. 1. Plywalnia jest jednostkq budzetow4 rozliczaj4cq sig dochodami i wydatkami bezpodrednio z budzetem
grniny.

2. Plywalnia prowadzi gospodarkg finansow4 zgodnie z zasadami okre5lonymi w ustawie o finansach
publicznych oraz ustawie o rachunkowoSci.

3. Podstaw4 gospodarki finansowej Plywalnijest plan dochod6w i wydatk6w zwany,, planem finansowym".

VI. Przepisy Kofcowe.

$ 10. L Zmiany niniejszego statutu mog4byd dokonywane w trybie wla5ciwym dojego uchwalenia.

2. Likwidacja Plywalni lub jej przeksztalcenie nastqpuje w drodze uchwaly Rady Miejskiej w Jpdrzejowie.

$ I l. Plywalnia Miejska w Jgdrzejowie u2ywa pieczgci podluznej o nastgpuj4cej treSci:

PlywalniaMiejska
28-300Jqdrzej6w
ul.F.Przypkowskiego43
tel/fax(04 I )386-52-09
Repon :291201572:  NIP:656-20-  l5-  122
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U z a s a d n i e n i e

Zgodfie zart. 18 ust. 2pkt 15 oraz art.40 ust.2 pkt 2i axt. 4l ust I usta\ay zdnia 8 marca 1990r.

o samorz4dzie gminnym / Dz.U. z200lr. Nr 142 poz.l59lz p6zn. zm.l organem wtaSciwym do uchwalenia
statutu Plywalni Miejskiej w Jgdrzejowie jest rada gminy. Rada Gminy uprawniona jest takze do oglaszania
jednolitego tekstu statutu w formie obwieszczenia zgodnie zart. 16 ust. 1,3,4 ustawy zdnia 20 lipca 2000r.
o oglaszaniu akt6w normatywnych iniekt6rych innych akt6w prawnych / Dz.U. z 201lr.Nr 197 poz. 1172
z p6in. zm I zwi4zku z powyzszym podjgcie uchwaly w sprawie oglaszania jednolitego tekstu Statutu Plywalni
Miejskiej w Jgdrzejowie jest zasadne.
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