Załącznik do uchwały Nr XIII/82/19
Rady Miejskiej w Warce
z dnia 26 września 2019 r.
STATUT CENTRUM SPORTU l REKREACJI W WARCE
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, zwany w dalszej części Statutu „CeSiR”, jest jednostką
organizacyjną gminy Warka, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedziba CeSiR mieści się przy ul. Warszawskiej 45 w Warce.
3. Terenem działania CeSiR jest gmina Warka.
§ 2. CeSiR działa na podstawie niżej wymienionych przepisów prawa:
1) uchwały Nr III/21/06 Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Centrum
Sportu i Rekreacji w Warce,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
3) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
5) postanowień niniejszego statutu.
§ 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością CeSiR sprawuje Burmistrz Warki.
Rozdział 2.
CELE l ZAKRES DZIAŁANIA
§ 4. 1. Do podstawowych zadań CeSiR w szczególności należy:
1) zaspakajanie potrzeb społeczeństwa poprzez
kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku.
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3) promowanie uzdolnionej młodzieży,
4) organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i rozrywkowym.
2. CeSiR może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.
Rozdział 3.
ORGANIZACJA l ZARZĄDZANIE
§ 5. Szczegółową organizację wewnętrzną CeSiR określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora
CeSiR po zatwierdzeniu przez Burmistrza Warki.
§ 6. 1. Dyrektor reprezentuje CeSiR na zewnątrz, działając w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Warki.
2. Dyrektora zatrudnia Burmistrz Warki.
3. CeSiR jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.
4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników wykonuje Dyrektor CeSiR lub inna upoważniona
przez niego osoba.
5. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora CeSiR wykonuje Burmistrz Warki.

Rozdział 4.
MAJĄTEK CENTRUM SPORTU I REKREACJI
§ 7. CeSiR korzysta i zarządza mieniem Gminy Warka, w skład którego wchodzą:
1) Obiekt przy ul. Warszawskiej 45 w Warce:
a) hala sportowa,
b) miejsca noclegowe,
c) kryta pływania ,,OLIMPIC”,
d) pozostałe pomieszczenia;
2) Kompleks sportowy Moje Boisko Orlik 2012 przy ul. Polna 17 w Warce,
3) Kompleks sportowy przy ul. Mostowej w Warce,
4) Siłownie napowietrzne przy ul. P. Wysockiego (przy Dworku i przy deptaku) w Warce,
5) Plac sportowy skatepark ul. Polna 17 w Warce.
Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 8. 1. CeSiR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych
jednostkach budżetowych.
2. Działalność CeSiR jest finansowana ze środków budżetu gminy, darowizn i innych źródeł.
3. CeSiR dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.
4. CeSiR może uzyskiwać dochody w szczególności z tytułu:
1) różnych opłat wynikających z działalności CeSiR,
2) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
3) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki
budżetowej,
4) odsetek za środki zgromadzone na rachunku bankowym oraz od nieterminowego regulowania należności.
5. Wszelki uzyskane dochody CeSiR są dochodami budżetu gminy Warka.
6. Podstawą gospodarki finansowej CeSiR jest roczny plan finansowy.
7. W zakresie
prowadzenia gospodarki finansowej
oraz gospodarowania powierzonym
mieniem CeSiR kieruje się zasadami rzetelności, efektywności i celowości ich wykorzystywania.
Rozdział 6.
NADZÓR
§ 9. 1. Nadzór nad działalnością CeSiR sprawuje Burmistrz Warki.
2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń CeSiR z budżetem Gminy przeprowadza Skarbnik Gminy.
Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

