
                                                                                    Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/329/13  

                                                                                               Rady Miejskiej w Strzyżowie  

                                                                                                 z dnia 31 października 2013 r. 

 

 

 

 

STATUT 
CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI 
I REKREACJI W STRZYŻOWIE 

 

 

Rozdział I 
 

 

PRZEPISY OGÓLNE 

 
§ 1 

 
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie zwane dalej „Centrum” działa na 

podstawie: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze 

zmianami), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885), 

3) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 ze 

zmianami), 

4) Uchwały Nr XXXIV/329/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 października 2013 

r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji 

w Strzyżowie i utworzenia zakładu budżetowego Centrum Sportu Turystyki 

i Rekreacji w Strzyżowie. 
5) Statutu Gminy Strzyżów (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 1996 r. Nr 11, poz. 132 ze 

zmianami), 

6) ogólnie obowiązujących przepisów prawa, 

7) niniejszego Statutu. 

 
§ 2 

 
1. Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie jest jednostką organizacyjną 

Gminy Strzyżów nie posiadającą osobowości prawnej. 

2. Siedzibą Centrum jest budynek Nr 1 położony przy ul. Polnej w Strzyżowie.  

3. Centrum jest zakładem budżetowym Gminy Strzyżów, działającym w oparciu o przepisy 

ustawy o finansach publicznych. 

4. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Centrum sprawuje Burmistrz Strzyżowa. 

 



Rozdział II 
 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I ZADANIA CENTRUM 
§ 3 

 

1. Centrum zostało utworzone w celu wykonywania zadań własnych Gminy Strzyżów 

w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów, urządzeń i obiektów sportowo-

rekreacyjnych. 

2. Centrum działa na terenie Gminy Strzyżów, może również prowadzić działalność 

w kraju i za granicą. 

 

§ 4 

 
 

Do zadań Centrum w szczególności należy: 

1) udostępnianie bazy i obiektów Centrum szkołom działającym na terenie Gminy 

Strzyżów i Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadań programowych w zakresie 

kultury fizycznej, 

2) organizowanie nauki pływania, 

3) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, 

4) rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki, 

5) współdziałanie w zakresie kultury fizycznej i turystyki ze stowarzyszeniami kultury 

fizycznej, szkołami i innymi instytucjami, 

6) tworzenie i udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej według 

zapotrzebowania społecznego dla: 

a) stowarzyszeń kultury fizycznej, 

b) osób fizycznych, 

c) innych organizacji społecznych i zawodowych, 

7) tworzenie odpowiednich warunków z zakresu kultury fizycznej dla osób 

niepełnosprawnych, 

8) prowadzenie działalności propagandowej i reklamowej z zakresu działania Centrum, 

9) prowadzenie działalności w zakresie właściwej eksploatacji, modernizacji i rozbudowy 

bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej stanowiącej własność gminy, a oddanej 

w zarząd Centrum, 

10) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, 

11) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, 

12) kultywowanie idei olimpijskich, 

13) prowadzenie działalności gospodarczej celem pozyskiwania środków finansowych na 

prowadzenie i rozszerzanie działalności Centrum w zakresie kultury fizycznej 

i turystyki, 

14) prowadzenie rehabilitacji leczniczej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
 

 

Rozdział III 
 

ORGANY CENTRUM 

 
§ 5 

 

1. Centrum zarządza i kieruje dyrektor Centrum. 



2. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Burmistrz Strzyżowa. 

3. Kandydata na stanowisko dyrektora Centrum wyłania się w drodze otwartego 

i konkurencyjnego naboru, przeprowadzanego w trybie i na zasadach określonych dla 

pracowników samorządowych. 

4. Burmistrz Strzyżowa wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do 

dyrektora Centrum. 

5. Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności w pracy zastępuje wyznaczony przez 

niego pracownik w uzgodnieniu z Burmistrzem Strzyżowa. 

6. Zakres zadań i obowiązków dyrektora Centrum określa Burmistrz Strzyżowa. 

7. Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu 

pracy. 

 

§ 6 

 

Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Burmistrza Strzyżowa. 

 
Rozdział IV 

 

ORGANIZACJA CENTRUM 

 
§ 7 

 
1. Organizację wewnętrzną Centrum oraz zakres działania poszczególnych stanowisk pracy 

określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora Centrum i zatwierdzony 

przez Burmistrza Strzyżowa. 

2. W Centrum tworzone są stanowiska pracy stosownie do zakresu jego zadań określonych 

w niniejszym statucie oraz przepisów szczególnych określających wykaz stanowisk 

pracowniczych, wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania pracowników 

samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu 

terytorialnego. 

3. Stosunki pracy z pracownikami Centrum nawiązuje, zmienia i rozwiązuje dyrektor 

Centrum, który jest zwierzchnikiem służbowym pracowników w nim zatrudnionych. 

4. Dyrektor Centrum ustala indywidualne przydziały zadań dla poszczególnych 

pracowników Centrum. 

 
Rozdział V 

 

GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM 

 
§ 8 

 

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów 

budżetowych. 

2. Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi roczny plan finansowy opracowany 

na okres roku finansowego obejmujący przychody, dotacje, koszty i inne obciążenia, 

stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu 

oraz rozliczenia z budżetem Gminy Strzyżów. 



3. Centrum pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych z zastrzeżeniem 

ust. 5. 

4. Źródłem przychodów własnych Centrum są w szczególności dochody z prowadzonej 

działalności statutowej określone w § 4. 

5. Centrum może otrzymać dotacje przedmiotowe i celowe z budżetu Gminy Strzyżów. 

6. W zakresie określonym w odrębnych przepisach Centrum może otrzymywać dotację 

podmiotową. 

 
Rozdział VI 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 9 

 
Centrum używa pieczęci firmowej z nazwą jednostki w pełnym brzmieniu, adresem oraz 

ewentualnie nr telefonu, fax-u, NIP i REGON.  

 

§ 10 

 

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego 

uchwalenia. 

 

 
 


