
Załącżnik

do Uchwaty 321/xxll/2016
Rady Gminy Lesznowola

ż dnia 30 Września 2016r,

STATUT

CENTRUM SPORTU W GMlNlE LESZNOWOLA

l, Po§tanowienia ogólne

§1,

centrum sportu W Gminie Lesznowola zwane W dalsżej €zęści statutu,,cs" działa na podstawie

obowiązujące8o prawa, a W szcze8ólności:

1. l,]stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (t,j,D2, U, z 2oL6l., poz.446|;

2, UstawY z dnia 27 sierpnia 2oo9 r. o finansach publicznych (t,j, D2,U - z2013l., poż.885 ze zm.);

3. Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie |Dz. U. z2076l., poż.176);

4. Ninie.i§ze8o statutu,

§2,

cs jest jednostką or8anizacyjną Gminy Lesznowola nie posiadającą osobowości prawnej, prowadżoną

W formie jednostki budżetowej,

§3,

Nad2ór organizacYjny, merytorycżny i finansowy nad działalnością cs 5prawuje Wójt i skarbnik Gminy

Lesznowola,

§4,

1, Terenem działania cs ]'est Gmina Lesżnowola,

2, siedziba cs mieścisie w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28,

3, cs używa pieczęci podłużnejo brlmienlu:

centrum sportu
w Grninie Lesżnowole

siedziba: 05-500 Mysiadło
ul, Kwietowa 28

4, cS uźywa symbolu korespondencyjne8o ,,c5",



||. cele i zadania

§5,

celem działalności cs jest realizacja zadań Gminy Lesznowola z zakresu kultury fiżycżnej

i rekreaaji ora2 żaspokajanie W tyrn żakresie potrzeb mieszkańcóW że sżczególnym uwzględnieniem
potrżeb dżieci i młodżieźy z terenu Gminy Lesznowola.

§6,

Do zakresu działania cs należy w szczególności:

1. Admlnlstrowanie obiektami sponowymi i terenami sponowo-rekreacyjnymi znajdującymi się na

terenie Gminy Lesznowola. Wykaz obiektów stanowizatącżnik do niniejszego statutu;

2. zapewnjenie Właściwej eksploatacji i konserwacji obiektóW oraz urządzeń sportowo-

rekreacyjnych;

3. tJdostępnianie bazy spońowo-rekreacyjnej mieszkańcom tminy, W celu krzewienia kultury
fiżycznej;

4, TWorzenie oraz rozbudowa bazy sportoWo-rekreacyjnej;

5. organjżoWanje zajęć, zawodóW oraz impreż sportowych;
6, organizoWanie imprez rekreacyjnYch na rzeaz mieszkańcóW Gminy Lesżnowola;

7, Wspólpraca z funkcjonującymi na terenie tminy klubami sportowymi, stowarzysżeniami kultury

'izycznej, 
fundacjami i innymi or8aniżacjami. sżcże8ólnie or8anizac.iami pożytku publiczneto W

zakresie upowszechniania kultury fi zycżnej;

8. Promocja 8miny poprzel spoń irekreację;

9. Wykonywanae innych zadań o charakterze sportowo_rekreacyjnym oraz żadań żleconych przez

Wójta GminY lesznowola.

lll. zarżądzanie i ortaniraaja

§7.

1. cs kieruje Dyrektor Wyłoniony W drodze konkurśu,

2. Dyrektora c5 zatrudnia izwalnia Wójt 6miny Lesźnowola,

3. zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt Gminy Le§znowola_

4. Do kompetencji Dyrektora należyw szcze8ólności:

1) orsanizowanie pracy cs i reprezentowanie 80 na żewnątrz,

2) realizowanje i nadżorowanie §tatutowej dżialalności cs,
3) ratrudnianie i zwalnianie pracownikóW oraż reeliżowanie zadań pracodawcy Wobea osób

żatrudnionych,

4) opracoWyWanie re8ulaminóW WeWnętrznych, !arżądżeń i instrukcji WeWnętrznych,

5) zarządzanie i efektywne 8ospodarowanie powierżonYm mieniem,

6) ustalanie rocżnego planu działalności oraż planu finansowego jednostki,

7) ponosżenie odpowiedzialności za funkcjonoWanie jednostki.



1,

2.

1,

1.

ż,

§8,
sżcżegółową or8aniżację ifUnkcjonowanie cs określa Re8ulamin or8anizacYjny, który opracowule
Dyrektor i przedstaWia do żatWierdzenia WójtoWi Gminy Lesznowo]a,

Zasady Wynagradzania i inne śWiadcżenia Wynikające ze stosUnku pracy pracownikóW określa

Re8ulamin Wyna8radzania ustalony przez Dyrektora cS,

Pożostałe p.żepisy Wewnętrżne dotycżące dżiałalności jednostki WYdaje DYlektor W forrnie

zaftądzeń.

2.

3,

4-

lV. Finanse i majątek

§9.
cs prowadżi 8ospodarkę finansową irozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek

budżetoWych,

Funkcjonowanie cS je5t finansowane Z budżetu Gminy Lesznowola do wysokości planU

finansoWego.

PodstaWą gospodarki finansowej cs jest rocżny p]a n finansowy zatwierdzony pr?ez Wójta Gminy,

cS może prowadzić dziala ność 8ospodarcżą nie Wykraczającą poza zadania o charakterże
uŹytecżnoŚci publicżn€j,

§ 10.

Majątek cs stanowi Własność Gminy L€sznowo a i może być Wykorzystywany jedynie do ce óW

żWiązanych ż Wykonyw6niem zadań statutowvch cs,
cs posiada Własny rachunek bankowy iprowadzi rachunkowość zgodnie z obow]ązUjącym
przepi5ami,

§ 11,

Njeruchomości mo8ą być oddawane na rżecz cs W trwały zarząd, na cele związane z jego działalnością
z8odnie z przepisami ustawy o 8ospodarce nieruchomościami,

v. postanowienia końaowe

§ 12.

W spraWach nieure8ulowanych niniejsżym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przep;\}, pr;Wa,

nowola



Zalącznik

do statutu

centrUm sportu
W Gminie Lesznowola

Wyk.z

obieków spońowyah i terenóW spońowo - lekreacyinvch administrowanych prżez

centrum spońu w Gńinie L€sżnowola.

1, Hala sportowa prży zespole sżkół Publicznych W Lesznowoli,

2, Hala sportowa przy Zespole sżkół Publicznych W Łazach.

3, Hala spońowa przy zespole szkół Publicżnych W Mrokowie,

4. Hala spońowa W centrum Edukacji isportu W Mysiadle.

5, Kompleks boisk sportowych przy zespole szkół Publi.znych W Lesznowoli.

6. Kompleks boisk spońowych przy zespole szkól Publicznych w Łazach,

7. xompleks boisk sportowych przy Zespole sżkól Publicznych W Nowej lwicznej.

8. Kompleks boisk sponowych przy Zespole szkól Publicznych w Mrokowie.

9. 8oisko pilkarskie W Lesznowoli.

10. Kompleks boi§k piłka.skich W Nowej Woli.

11. Boisko piłkarskie W Kosowie,

12. Boisko piłkarskie W Podolsżynie.

13. Boisko piłkarskie W Zgorzale.

14. Boisko pilkarskie W starej Iwicznej.

15, Boisko piłkarskie W Mysiadle.

16. skatepark W Mysiad|e.

17. Publicżne place zabaw i rekreacji, siłownie zewnętrzne, street Workout, na terenie GminY

Lesżnowola.


