
UCHWAŁA Nr  XXV/145/2008
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w  sprawie:  likwidacji  Zakładu  Budżetowego  Pływalnia  Wodny  Raj  w  celu 
przekształcenia  w  jednostkę  budżetową  pod  nazwą  Swarzędzkie  Centrum 
Sportu i Rekreacji.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10, art. 9 ust.1 i art.18 ust. 2 pkt 9 lit h) ustawy z dnia 8 
marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr  142  poz.  1591  ze 
zmianami), oraz art. 25 ust.1 pkt 2, ust. 5 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o 
finansach publicznych( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Swarzędzu 
uchwala co następuje:

§ 1

Z dniem 30 września 2008r. likwiduje się zakład budżetowy - Pływalnia Wodny Raj w 
Swarzędzu,  który  z  dniem  1  października  2008  r.  przekształca  się  w  jednostkę 
budżetową o nazwie Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

§ 2

Wszelkie należności i zobowiązania likwidowanego zakładu budżetowego  przejmuje 
utworzona jednostka budżetowa,  o której mowa w § 1.

§ 3

Pracownicy zakłady budżetowego, o którym mowa z § 1 z dniem 1 września 2008 r. 
stają  się  pracownikami  jednostki  budżetowej  Swarzędzkie  Centrum  Sportu  i 
Rekreacji. 

§ 4

Jednostce budżetowej Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji nadaje się Statut w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5

Składniki majątkowe, w które wyposażony jest zakład budżetowy wskazany w § 1 
niniejszej  uchwały,  po  jego  likwidacji,  będą  stanowić  wyposażenie  majątkowe 
powołanej jednostki budżetowej o nazwie Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gminy Swarzędz

§ 7

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
               



                                             Załącznik 
                                                                              do Uchwały Nr XXV/145/2008

                                                                          Rady Miejskiej w Swarzędzu
                                                                    z dnia 24 czerwca 2008r.

STATUT

SWARZĘDZKIEGO CENTRUM 
SPORTU I REKREACJI 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Swarzędzkie Centrum Sportu i  Rekreacji  zwane dalej  Centrum jest jednostką 
organizacyjną Gminy Swarzędz, działającą w formie jednostki budżetowej, w 
zakresie sportu, rekreacji, wypoczynku.

§ 2.

Centrum działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.Nr 142, 

poz.1591) z późniejszymi zmianami. 
2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.

2104) z późniejszymi zmianami. 
3. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 1996r. Nr25, 

poz.113) z późniejszymi zmianami. 
4. Innych właściwych przepisów.
5. Niniejszego Statutu.
6. Regulaminu Organizacyjnego jednostki.

§ 3.



Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 
2. Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Swarzędzu. 
3. Dyrektorze -  należy przez to rozumieć Dyrektora Swarzędzkiego Centrum 

Sportu i Rekreacji.

§ 4.

1. Siedzibą Centrum jest miasto Swarzędz.
2. Terenem działania Centrum jest Gmina Swarzędz.
3. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz.
4. Centrum prowadzi gospodarkę w zakresie zarządzania mieniem powierzonym 

przez Burmistrza. 
5.  Centrum  używa  pieczęci  nagłówkowej,  podłużnej  z  nazwą  w  pełnym 

brzmieniu,  pełnym  adresem  siedziby,  numerem  telefonu,  numerem  NIP  i 
numerem REGON.

Rozdział II 

Cele i zakres działania Centrum

§ 5.

1. Podstawowym celem działalności  Centrum jest  zapewnienie  warunków 
do wychowywania, opieki, upowszechniania sportu i rekreacji.

2. Centrum zakresem działania obejmuje:
      - obiekty sportowe i rekreacyjne na terenie Gminy Swarzędz.
3. Organizację,  zakres  działania,  obowiązki  szczegółowe,  zasady 

współdziałania  wszystkich  placówek  określa  regulamin  organizacyjny 
jednostki nadany przez Burmistrza. 

4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz.

§ 6.



1. Centrum realizuje zadania w zakresie sportu i rekreacji.
2. Centrum  prowadzi  wielokierunkową  działalność  zgodną  z  ustawami, 

założeniami  i  możliwościami  Gminy  określonymi  w  rocznym  i 
perspektywicznym planie Rady Miejskiej a w szczególności:

2.1. programowanie i realizacja usług z zakresu sportu i masowej kultury 
fizycznej  przy  ścisłym  współdziałaniu  z  organizacjami  kultury 
fizycznej i sportu, 

2.2. udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej wg zgłoszonych potrzeb,
2.3. prowadzenie działalności promocyjnej z zakresu działania Centrum, 
2.4. właściwa  eksploatacja,  konserwacja  i  rozbudowa  bazy  sportowej  

i rekreacyjnej na terenie swego działania, 
2.5. prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej 

i  sportu  w  Gminie  między  innymi  poprzez:  organizowanie  imprez 
sportowo-rekreacyjnych oraz inne działania służące upowszechnianiu 
kultury fizycznej wśród mieszkańców,

2.6. stałą obsługę finansowo – księgową, kadrową jednostki.

§ 7.

1. Centrum realizuje swoje zadania wykorzystując sieć istniejących placówek.
2. Centrum współpracuje również na zewnątrz z różnymi instytucjami.

Rozdział III

Organy zarządzające i doradcze 

§ 8.

1. Na  czele  Centrum  stoi  Dyrektor,  który  zarządza  całokształtem 
działalności  Centrum,  jest  odpowiedzialny  za  wyniki  pracy,  dobór 
pracowników i gospodarkę finansowa.

2. Dyrektora Centrum zatrudnia Burmistrz.
3. Pracowników Centrum zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.
4. Skład  osobowy  Centrum  oraz  zakres  obowiązków  określa  Regulamin 

Organizacyjny. 
5. Dyrektor  Centrum  upoważniony  jest  do  zawierania  umów  cywilno-

prawnych na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 
6. Regulamin  organizacyjny  wraz  ze  strukturą  organizacyjną  Centrum 

zatwierdza Burmistrz.



Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 9.

1. Centrum jest  jednostką  budżetową  finansowaną  w  całości  ze  środków 
Gminy Swarzędz. 

2. Centrum posiada własne rachunki rozliczeniowe.
3. Dochody  uzyskane  z  działalności,  Centrum  w  całości  przekazuje  na 

rachunek Gminy Swarzędz.
  

§ 10.

1. Centrum zarządza przekazanym mu mieniem Gminy. 
2. Centrum  gospodaruje  samodzielnie  wydzieloną  częścią  mienia 

komunalnego  oraz  prowadzi  samodzielną  gospodarkę  w  ramach 
posiadanych środków. 

3. Źródłem przychodów są środki z budżetu Gminy Swarzędz.
4. Centrum działa w oparciu o roczny plan finansowy.
5. Centrum pokrywa swoje wydatki  bieżącej działalności bezpośrednio z 

przyznanych środków z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na 
rachunek budżetu Gminy Swarzędz.

6.  Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w 
ustawie o finansach publicznych. 

§ 11.

Likwidacja Centrum, jego podział lub połączenie z inna jednostką organizacyjną 
następuje  na  podstawie  Uchwały  Rady  Miejskiej  w  oparciu  o  obowiązujące 
przepisy w tym zakresie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 12.



1. Niniejszy statut podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską.
2. Wszelkie zmiany w Statucie dokonywane są w formie przewidzianej dla 

jego podjęcia.


