STATUT
OKF GÓRA
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze, zwany w dalszej treści statutu Ośrodkiem,
jest jednostką organizacyjną Gminy Góra utworzoną uchwałą nr XV/166/99
Rady Miejskiej w górze z dnia 29 grudnia 1999 roku.
2. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Góra, a terenem działania Gmina Góra.
4. Ośrodek działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996
roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami),
2) ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz.
113 z późniejszymi zmianami),
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z późniejszymi zmianami).

CELE I ZADANIA OŚRODKA
5. Celem działania Ośrodka jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców
Gminy Góra w zakresie kultury fizycznej.
6. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:


utrzymanie i udostępnienie gminnych obiektów kultury fizycznej
położonych na terenie gminy Góra przekazanych Ośrodkowi,



przygotowanie obiektów kultury fizycznej do imprez sportowych,



organizacja imprez sportowych,



współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami
oświatowymi oraz z innymi instytucjami w zakresie zapewnienia
prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i
rekreacji oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej,



prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.

7. Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów kultury fizycznej określa Rada
Miejska w Górze.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM
8. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor powoływany i
odwoływany przez Zarząd Miasta i Gminy w Górze.
9. Przełożonym służbowym Dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Miasta i Gminy
Góra.
10. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin organizacyjny nadawany
przez Dyrektora.
11. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje Dyrektor w
formie zarządzenia.
12. Dyrektor jest pracodawcą w porozumieniu przepisów Kodeksu pracy dla
zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
13. W razie nieobecności, Dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego
pracownik. Zastępstwo musi wynikać z określonego dla pracownika zakresu
czynności.
14. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Ośrodka związane z
porządkiem pracy określa Regulamin pracy.

MAJĄTEK OŚRODKA
15. Mienia Ośrodka stanowią:


składniki majątkowe przekazane Ośrodkowi przez Gminę,



składniki majątkowe nabyte ze środków finansowych Ośrodka,



składniki majątkowe uzyskane przez Ośrodek w formie darowizny,
spadków i zapisów.

16. Mienie, o którym mowa w p. 15 jest mieniem komunalnym i stanowi własność
Gminy Góra.
17. W zakresie zarządu mienia Ośrodka Dyrektor działa jednoosobowo na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta i Gminy w
Górze.
18. Pracownicy Ośrodka gospodarują mieniem w sposób racjonalny, celowy i
oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzeniu
mieniem komunalnym.
19. Za mienie określone w p. 15 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność
ponosi Dyrektor Ośrodka.
20. Przepis ust. 1 nie zwalnia pracowników Ośrodka z odpowiedzialności
materialnej wynikającej z przepisów Kodeksu pracy.

GOSPODARKA FINANSOWA
21. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w
ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
22. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy
obejmujący plan dochodów i wydatków.
23. Uzyskane dochody z działalności Ośrodek odprowadza na rachunek
dochodów budżetu Gminy Góra.

24. Ośrodek dokonuje zakupów dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach
określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.
25. Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Dyrektor.
NADZÓR NAD OŚRODKIEM
26. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Miasta i Gminy w Górze.
27. Rada Miejska kontroluje działalność Ośrodka za pośrednictwem Komisji
rewizyjnej, Komisji kultury, oświaty i sportu oraz Komisji budżetu i finansów.
28. Postanowienia nie wyłączają uprawnień kontrolnych innych właściwych
organów kontroli.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
29. Zmiany statutu Ośrodka dokonuje Rada Miejska w Górze w formie uchwały.

