
PROJEKT 

 

Uchwała Nr ……………… 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia …………………… r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/185/2000 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych  

z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Międzyszkolna 

Kryta Pływalnia” w Ustrzykach Dolnych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada 

Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:  

 

§ 1. 

W uchwale Nr XXIV/185/2000 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2000 

r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Międzyszkolna Kryta Pływalnia” w Ustrzykach 

Dolnych zmianie ulega nazwa jednostki organizacyjnej, w ten sposób, że otrzymuje ona 

brzmienie: „Sport Ustrzyki Dolne”. 

 

§ 2. 

Zmianie ulega załącznik do uchwały Nr XXIV/185/2000 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Międzyszkolna Kryta 

Pływalnia” w Ustrzykach Dolnych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2020 r.  

i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 



Załącznik  

 do Uchwały nr………. 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

 z dnia ………………. 

 

 

STATUT 

Sport Ustrzyki Dolne 

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

1. Sport Ustrzyki Dolne jest jednostką organizacyjną gminy Ustrzyki Dolne prowadzoną 

w formie jednostki budżetowej. 

2. W skład Sport Ustrzyki Dolne wchodzą : 

a) Kryta pływalnia 

b) Baseny odkryte 

c) Kompleks boisk przy basenach 

d) Hala sportowa  

e) Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. 29 Listopada 21 w Ustrzykach 

Dolnych. 

  

§ 2 

1. Jednostka budżetowa Sport Ustrzyki Dolne działa na podstawie: 

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713), 

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 869 z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.), 

d) innych właściwych przepisów prawa, 

e) niniejszego Statutu. 

2. Sport Ustrzyki Dolne nie posiada osobowości prawnej. 

3. Sport Ustrzyki Dolne jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

 

 



§ 3 

1. Terenem działalności Sport Ustrzyki Dolne jest miasto Ustrzyki Dolne. 

2. Siedzibą jednostki jest budynek krytej pływalni w Ustrzykach Dolnych przy  

ul. Gombrowicza 49. 

 

§ 4 

1. Nadzór nad działalnością Sport Ustrzyki Dolne sprawuje Burmistrz Ustrzyk Dolnych. 

2. Działalność Sport Ustrzyki Dolne finansowana jest ze środków finansowych budżetu 

gminy Ustrzyki Dolne. 

 

Rozdział II. Cel i przedmiot działania. 

 

§ 5 

Celem działalności Sport Ustrzyki Dolne jest: 

1. udostępnianie materialnej bazy sportowej, rekreacyjnej i szkoleniowej do organizacji 

imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz zajęć sportowych, stanowiącej 

podstawę upowszechniania kultury fizycznej; 

2. rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji dla społeczeństwa 

gminy Ustrzyki Dolne i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, 

młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. 

 

§ 6 

Do podstawowych zadań Sport Ustrzyki Dolne należy: 

1. wyposażanie w urządzenia sportowo- rekreacyjne własne obiekty sportowe; 

2. zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń i wyposażenia obiektów; 

3. świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji dla mieszkańców miasta i gminy 

Ustrzyki Dolne oraz okolic, a w szczególności: 

• udostępnianie obiektów sportowych na organizację zajęć wychowania fizycznego 

dla dzieci i młodzieży, 

• organizowanie zajęć korekcyjnych dla osób z wadami postawy oraz 

terapeutycznych przy współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami; 

• udostępnianie obiektów dla organizacji imprez sportowych, kulturalnych  

i oświatowych dla mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne; 

4. zapewnienie fachowej obsługi w czasie zajęć na basenie, zgodnie z wymogami 

przepisów o bezpieczeństwie osób kąpiących się; 

5. stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów  

basenowych, hali sportowo-widowiskowej, boisk sportowych; 



6. udostępnianie i wynajem  hali widowiskowo-sportowej, boisk ze sztuczną 

nawierzchnią oraz  innych powierzchni należących do Sport Ustrzyki Dolne.  

 

§ 7 

Sport Ustrzyki Dolne może prowadzić dodatkową działalność polegającą na: 

1. udostępnianiu pomieszczeń organizacji gabinetów lekarskich i odnowy biologicznej, 

saun, siłowni, wypożyczalni sprzętu sportowego; 

2. prowadzeniu reklam na własnych obiektach; 

3. udostępnianiu, dzierżawie i najmie obiektów lub ich części na działalność sportową, 

rekreacyjną, biurową, handlową lub inną,  

4. prowadzeniu działalności gastronomicznej w celu zaspakajania potrzeb osób 

korzystających z usług; 

5. organizacji różnych imprez sportowych. 

 

Rozdział III. Organizacja jednostki 

§ 8 

1. Działalnością Sport Ustrzyki Dolne kieruje Dyrektor tej jednostki, który reprezentuje ją 

na zewnątrz oraz odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Ustrzyk Dolnych.  

 

§ 9 

Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 

zatrudnionych w Sport Ustrzyki Dolne. 

 

§ 10 

Strukturę organizacyjną jednostki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora 

Sport Ustrzyki Dolne, a podlegający zatwierdzeniu przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 

 

Rozdział IV. Majątek i finanse. 

 

§ 11 

1. Sport Ustrzyki Dolne prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla 

jednostek budżetowych, a obsługę administracyjną, finansową organizacyjną  

i prawną prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan dochodów i wydatków. 

3. Sport Ustrzyki Dolne posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 



4. Sport Ustrzyki Dolne prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawne oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową. 

 

 

 

 


