
UCHWAŁA NR II.11.2018
RADY GMINY DARŁOWO

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Darłowo pn. „Centrum Sportów Wodnych 

w Dąbkach”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994, 1000, 1349, 1432), oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) Rada Gminy Darłowo 
uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2019 roku tworzy się Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach.

§ 2. Centrum Sportów Wodnych w  Dąbkach jest jednostką budżetową Gminy Darłowo.

§ 3. Majątek jednostki stanowić będzie mienie przejęte od Gminy Darłowo.

§ 4. Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do 

uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Darłowo

Grzegorz Hejno
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Załącznik  
do uchwały nr II.11.2018 

Rady Gminy Darłowo 

z dnia 28 listopada 2018 roku   

 

 

STATUT 

CENTRUM SPORTÓW WODNYCH W DĄBKACH 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, zwany dalej „Centrum”, jest jednostką budżetową 

Gminy Darłowo.  

 

§ 2. 

1. Siedziba Centrum mieści się przy ul. Dąbkowickiej 7 w Dąbkach.  

2. Centrum używa pieczęci zawierającej jego nazwę i siedzibę.  

 

§ 3. 

1. Centrum zarządza wydzieloną częścią mienia komunalnego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

2. Mienie Centrum stanowi mienie komunalne Gminy Darłowo.  

 

§ 4. 

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Darłowo.  

 

Rozdział 2 

Przedmiot i zakres działania 

 

§ 5. 

Przedmiotem działania Centrum jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczeństwa                          

poprzez inicjowanie, upowszechnianie i wspieranie różnorodnych działań w zakresie kultury 

fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki oraz korzystania z ogólnie dostępnych urządzeń 

sportowych.  

 

§ 6. 

Cele Centrum obejmują w szczególności: 

1) realizację zadań sportowych, szkoleniowych, profilaktycznych, prozdrowotnych, 

kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych, ze szczególnym naciskiem na sporty 

wodne i żeglarstwo, na rzecz dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym osób 

niepełnosprawnych, 

2) kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży 

oraz osób dorosłych, 

3) rozwój żeglarstwa,  

4) organizację wydarzeń o charakterze związanym z turystyką, w tym turystyką wodną. 

 

§ 7. 

Do zakresu działania Centrum należy w szczególności: 

1) prowadzenie   działalności   służącej   upowszechnianiu  kultury  fizycznej,  sportu, 
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rekreacji i turystyki, 

2) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, 

3) organizacja wydarzeń plenerowych, 

4) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności ruchowych 

dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

5) pogłębianie wiedzy o kulturze fizycznej, bezpieczeństwie i kulturze zachowania się 

podczas różnych form aktywności ruchowej, 

6) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, 

7) promowanie zdrowego stylu życia, 

8) rozwijanie zainteresowań ukierunkowanych na uprawianie sportów wodnych oraz 

krajoznawstwa i turystyki, 

9) obsługa jednostek pływających (m.in. usługi portowe, rejsy biletowane                                

i niekomercyjne), 
 

10) współpraca z organizacjami żeglarskimi krajowymi i zagranicznymi, 

11) realizacja innych programów oraz projektów o charakterze żeglarskim, 

12) prowadzenie kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie 

Gminy Darłowo, 

13) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań 

Centrum, 

14) prowadzenie działalności hotelarskiej i gastronomicznej, 

15) utrzymanie i rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej Gminy, 

16) gospodarowanie powierzoną bazą sportową i rekreacyjną Gminy. 

 

Rozdział 3 

Gospodarka finansowa 

         

§ 8. 

1. Centrum jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z przepisami 

obowiązującymi jednostki sektora finansów publicznych.  

2. Centrum posiada wyodrębniony rachunek bankowy.  

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy.  

4. Centrum prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość, a także prowadzi i przechowuje 

dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Dyrektor.  

 

Rozdział 4 

Organizacja i zarządzanie 

 

§ 9. 

1. Centrum kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Darłowo. 

2. Dyrektor reprezentuje Centrum oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku 

do pracowników Centrum. 

3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Darłowo.  

 

§ 10. 

Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie Centrum, a w szczególności za: 

1) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, 

2) opracowywanie regulaminów, instrukcji, programów i planów pracy Centrum, 

3) realizację planu finansowego Centrum, 

4) gospodarowanie powierzonym mieniem, 
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5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Centrum. 

 

§ 11. 

Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres zadań Centrum  

określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Wójta Gminy. 

        

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

 

§ 12. 

1. Dyrektor Centrum ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu.  

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 4E9F9E8E-E130-41CF-9553-55EC544525B2. Podpisany Strona 3


		2018-12-12T09:21:38+0100
	Grzegorz Hejno




