UCHWAŁA NR XIV/289/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Sportu
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2015 r. poz. 1515), art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz.885 z późn. zm1) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się Statut Gdyńskiego Centrum Sportu zatwierdzony uchwałą nr IV/55/15 Rady Miasta Gdyni
z dnia 21 stycznia 2015 roku w ten sposób, że w § 4 skreśla się ust. 3.
§ 2. Ustala się tekst jednolity Statutu Gdyńskiego Centrum Sportu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdyni
Zygmunt ZmudaTrzebiatowski

1) zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911,
poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358,poz. 1513.
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Załącznik do Uchwały Nr XIV/289/15
Rady Miasta Gdyni
z dnia 25 listopada 2015 r.
STATUT
GDYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ w GDYNI
Postanowienia ogólne
§ 1.
Przedmiot działania
§ 2.
Przedmiot działania
§ 2.
Przedmiot działania
§ 2.
Przedmiot działania
§ 2.
1. Gdyńskie Centrum Sportu, zwane dalej „GCS”, jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdynia.
2. Siedzibą GCS jest miasto Gdynia.
Przedmiot działania
§ 2. 1. Celem działalności GCS jest realizacja zadań Gminy Miasta Gdyni w szczególności z zakresu
kultury fizycznej.
2. Przedmiotem działalności GCS dla realizacji ww. celów jest przede wszystkim:
1) administrowanie obiektami powierzonymi w zakresie działalności statutowej GCS, w tym:
a) prowadzenie działalności eksploatacyjno-remontowej
z ich bieżącym utrzymaniem,

na

obiektach

powierzonych

związanej

b) realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy, modernizacji i remontów obiektów
powierzonych oraz ich przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) prowadzenie działalności komercyjnej na powierzonych obiektach, w tym ich wydzierżawianie,
wynajmowanie oraz oddawanie w bezpłatne używanie,
d) udostępnianie obiektów powierzonych dla organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych
i kulturalnych związanych z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk
i spektakli,
2) realizacja zadań inwestycyjnych w ramach prowadzonej
w zakresie zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta Gdyni,
3) organizowanie imprez
o charakterze masowym,

rekreacyjnych,

sportowych,

działalności

kulturalnych

i

na

innych

obiektach

widowiskowych,

także

4) przyjmowanie zawiadomień o imprezach sportowych organizowanych w ramach kalendarza imprez
sportowych na terenie Miasta Gdyni, opiniowanie decyzji o wydaniu zezwolenia na przeprowadzenie
imprezy,
5) promocja sportu, zwłaszcza wśród młodzieży, w szczególności poprzez:
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a) tworzenie odpowiednich warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury
fizycznej,
w
szczególności
masowych
imprez
i
wydarzeń
o charakterze sportowo-rekreacyjnym i okolicznościowym,
b) współpracę z radami i zarządami dzielnic w zagospodarowaniu terenów pod względem sportoworekreacyjnym, wspólne organizowanie imprez,
6) wspieranie
w tym:

szkolenia

dzieci

i

młodzieży

a) współpraca
z
klubami
sportowymi
i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,

oraz
w

sportowców
zakresie

niepełnosprawnych,

szkolenia

sportowego

b) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań
statutowych,
7) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających
w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
8) nadzór nad stowarzyszeniami o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz uczniowskimi klubami
sportowymi,
9) organizacja
kąpielisk
oraz
zapewnienie
bezpieczeństwa
osób
w miejscach wyznaczonych i uprawiających sporty wodne na obszarach wodnych,

kąpiących

się

10) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych i
rekreacyjnych, w tym prowadzenie zajęć hipoterapii,
11) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju turystyki, w tym prowadzenie punktów informacji
turystycznej,
12) prowadzenie działalności w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
13) prowadzenie działalności związanej z profilaktyką i edukacją w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii,
14) promocja Miasta Gdyni w zakresie realizowanych przez GCS zadań,
15) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej,
16) realizacja innych zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta Gdyni.
Organizacja GCS
§ 3. 1. GCS kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor GCS jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gdyni, który sprawuje
funkcję zwierzchnika służbowego wykonując czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do
Dyrektora.
3. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni.
4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Dyrektor
jest
kierownikiem
i reprezentuje GCS na zewnątrz.

zakładu

pracy

w

rozumieniu

Kodeksu

pracy

6. Dyrektor GCS decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania posiadanych składników
majątkowych przy zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz w granicach określonych w
pełnomocnictwie udzielonym przez Prezydenta Miasta.
7. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych określa regulamin
organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
8. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawami lub niniejszym Statutem do właściwości innych organów
należą
do
zakresu
działalności
Dyrektora,
który
może
wydawać
w tym przedmiocie stosowne zarządzenia.
Gospodarka finansowa GCS
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§ 4. 1. Majątek będący w zarzadzie GCS stanowi własność Gminy Miasta Gdyni.
2. GCS pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Miasta Gdyni, a pobrane dochody
odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy.
3.1) (skreślony)
4. Za zgodność gospodarki finansowej z prawem odpowiada Dyrektor GCS i Główny Księgowy jednostki.
Nadzór nad GCS
§ 5. Nadzór, w tym nadzór nad gospodarką finansową, jest prowadzony przez Prezydenta Miasta Gdyni,
który dokonuje oceny działalności GCS.
Postanowienia końcowe
§ 6. Zmiany Statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla uchwalenia Statutu.

1) Przepis

skreślony uchwałą nr .......... Rady Miasta Gdyni z dnia ......... w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum

Sportu.
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