UCHWAŁA NR VII/41/2011
RADY MIASTA BRZEZINY
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kryta Pływalnia w Brzezinach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 czerwca 2011 r. jednostka budżetowa pod nazwą Miejska Kryta Pływalnia w Brzezinach
otrzymuje nazwę Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, zwane dalej Centrum.
§ 2. Centrum nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MIASTA
Zbigniew Bączyński
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Załącznik do Uchwały Nr VII/41/2011
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
STATUT CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką budżetową miasta
Brzeziny.
2. Centrum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „CKF”.
§ 2. 1. Centrum podlega Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum w imieniu Burmistrza Miasta Brzeziny, sprawuje Wydział
Spraw Społecznych Urzędu Miasta Brzeziny.
§ 3. 1. Siedzibą Centrum jest miasto Brzeziny. Adres Centrum: ul. Kulczyńskiego 9, 95 – 060 Brzeziny.
2. Centrum działa na obszarze miasta Brzeziny, jednak dla właściwej realizacji celów może prowadzić
działalność poza granicami miasta Brzeziny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania
§ 4. 1. Celem działalności Centrum jest realizowanie na rzecz mieszkańców miasta Brzeziny zadań z zakresu
szeroko pojętej kultury fizycznej, tworzenie warunków do rozwoju sportu, organizowanie i wspomaganie turystyki
i aktywnego wypoczynku, oraz utrzymywanie obiektów, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
2. Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego
i sportu, a także rekreacji na podległych obiektach;
2) udostępnianie materialnej bazy sportowej, rekreacyjnej i szkoleniowej do organizacji imprez sportowych
i rekreacyjnych;
3) prowadzenie i rozwijanie usług w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i rehabilitacji dla społeczeństwa
Gminy Miasto Brzeziny i okolic ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych;
4) tworzenie warunków do rozwoju sportu kwalifikowanego;
5) organizowanie masowych imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, handlowych, turystycznych oraz
wystaw;
6) prowadzenie działalności w szczególności usługowej, handlowej, gastronomicznej, wypożyczalni sprzętu
sportowego i wyposażenia oraz innej;
7) prowadzenie działalności informacyjnej, marketingowej i reklamowej w zakresie działania Centrum;
8) realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń sportowych oraz rozbudowa
i modernizacja już istniejących;
9) współpraca z innymi podmiotami z kraju i zagranicy w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć sportowo –
rekreacyjnych;
10) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, organizacjami sportowymi i placówkami oświatowymi
o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim w zakresie realizacji zadań statutowych Centrum;
11) eksploatacja, konserwacja obiektów i urządzeń sportowych, bieżące remonty, utrzymanie porządku i czystości
w obiektach oraz na terenach administrowanych przez Centrum;
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12) zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Centrum.
Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie
§ 5. Kierownikiem Centrum jest Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Brzeziny.
§ 6. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum.
§ 7. Dyrektor zarządza jednoosobowo Centrum i reprezentuje je na zewnątrz działając na podstawie
udzielonych mu upoważnień i pełnomocnictw, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.
§ 8. 1. Dyrektor kierując Centrum odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych,
gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi oraz jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej
Centrum.
2. Dyrektor może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Centrum.
Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego
upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki.
§ 9. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne, tj. zarządzenia, regulaminy i instrukcje, dotyczące
działalności Centrum.
§ 10. Strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres działania, określa regulamin organizacyjny ustalony przez
Dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Brzeziny.
§ 11. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego pracownik Centrum.
§ 12. Cennik za korzystanie z usług Centrum ustala na wniosek Dyrektora Centrum, Burmistrz Miasta
Brzeziny.
Rozdział 4.
Majątek i gospodarka finansowa
§ 13. Centrum administruje obiektami na nieruchomościach stanowiących własność gminy Miasto Brzeziny:
1) obręb 8, działki nr 872/16, 215/4, 874/15, 875/15, 876/15, 877/11 – pływalnia przy ul. Kulczyńskiego 9;
2) obręb 8, działka nr 2959 – budynek (do rozbiórki), kontenery, boisko sportowe główne z bieżnią
lekkoatletyczną, trybuny na stadionie, boisko ze sztuczną murawą, boisko treningowe trawiaste, korty
tenisowe, przy ul. Sportowej 1.
§ 14. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
§ 15. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan dochodów i wydatków ustalany na zasadach
wskazanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
§ 16. Za zobowiązania Centrum odpowiada miasto Brzeziny.
§ 17. Centrum prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami
o rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad
szczególnych dotyczących jednostek budżetowych.
§ 18. Dyrektor Centrum może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot
wydatków określonych w zatwierdzonym planie dochodów i wydatków jednostki.
§ 19. Dochody uzyskane z działalności podstawowej i dodatkowej są przekazywane na rachunek główny
budżetu gminy Miasto Brzeziny.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 20. Centrum prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 21. Zmiany statutu następują w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.
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§ 22. Traci moc Statut Miejskiej Krytej Pływalni w Brzezinach stanowiący załącznik do uchwały Nr II/11/06
Rady Miasta Brzeziny z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego pod
nazwą Miejska Kryta Pływalnia w Brzezinach w jednostkę budżetową pod nazwą Miejska Kryta Pływalnia
w Brzezinach.
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