Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/188/2013
Rady Gminy Leszno
z dnia 11 lutego 2013 r.

STATUT
ZESPOŁU SPORTOWO – REKREACYJNEGO W LESZNIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Zespół Sportowo – Rekreacyjny w Lesznie, zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie:
- Uchwały Nr IV/22/99 Rady Gminy w Lesznie z dnia 25.02.1999r. w sprawie podziału
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznie,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami),
- niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Siedziba Zespołu mieści się w Lesznie, przy ul. Szkolnej 10, a terenem działalności jest
Gmina Leszno.
2. Zespół używa pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę Zespołu oraz dokładny adres.
§ 3.
1. Zespół jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną przez Gminę Leszno w celu
realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu sportu i rekreacji.
2. Gmina Leszno zapewnia Zespołowi środki niezbędne do prowadzenia działalności
sportowej i rekreacyjnej, a w szczególności:
a) lokal
b) środki na:
utrzymanie lokalu
rozwój infrastruktury
wyposażenie
sprzęt sportowy i rekreacyjny
doskonalenie zawodowe
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wynagrodzenie dla pracowników i instruktorów
II. CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§ 4.
Celem działania Zespołu jest organizowanie czasu wolnego oraz czynnego uprawiania sportu
i rekreacji poprzez:
1. stwarzanie warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportu,
2. organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji,
3. współpracę ze Świetlicami działającymi na terenie Gminy Leszno,
4. współpracę ze szkołami, przedszkolami,
5. współpracę z Ośrodkami Sportu z innych gmin,
6. organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjnych,
7. organizowanie różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych.
III. ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 5.
1. Na czele Zespołu stoi Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na
zewnątrz i jest odpowiedzialny za działalność i majątek Zespołu.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Dyrektor ma prawo zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę jak i na
podstawie umów cywilno-prawnych.
4. Dyrektor jest odpowiedzialny za organizację pracy zespołu.
5. Zasady funkcjonowania poszczególnych obiektów wchodzących w skład Zespołu określają
osobne regulaminy.
6. Pracowników Zespołu zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.
IV. MAJĄTEK I FINANSE
§ 6.
1. Zespół Sportowo – Rekreacyjny jest jednostką budżetową gminy.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan dochodów i wydatków.
3. Zespół pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza
na rachunek budżetu gminy.
4. Zespół może pobierać opłaty za wynajęcie obiektów sportowych oraz prowadzenie zajęć
sportowych i rekreacyjnych. Wszystkie dochody odprowadza na rachunek budżetu gminy.
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5. Obsługę finansowo - księgową Zespołu prowadzi Urząd Gminy w Lesznie.
6. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zespołu ponosi Dyrektor.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7.

1. Statut nadaje organizator.
2. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego nadania.
3. Likwidacja Zespołu następuje w drodze Uchwały Rady Gminy w Lesznie.
4. Majątek Zespołu, w razie likwidacji, przejmuje organizator.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ mgr Barbara Koza
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