
UCHWAŁA NR XXXII/292/13
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.2 pkt 2 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ , w związku z art. 16 ust. 1,3 i 4 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. z 2011  
Nr 197 poz. 1172 z późn. zm /Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Postanawia się ogłosić tekst jednolity Statutu Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie. 

§ 2. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Miejskiej w Jędrzejowie,  które 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie 

mgr Paweł Błaszkiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 marca 2013 r.

Poz. 1294



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/292/13 

Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 25 lutego 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego STATUTU PŁYWALNI MIEJSKIEJ 
W JĘDRZEJOWIE 

Na podstawie  art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych / Dz. U. z 2011 r. Nr 197  poz. 1172 z póżn. zm/  ogłasza się w załączniku 
do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Statutu Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie, z uwzględnieniem 
tekstu pierwotnego Statutu Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie przyjętego uchwałą Nr L/428/06 Rady Miejskiej 
w Jędrzejowie z dnia  29 czerwca 2006r. oraz zmian wprowadzonych  Uchwałą Nr XX /180/12 Rady Miejskiej 
w Jędrzejowie z dnia 17 maja 2012r w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Pływalni Miejskiej 
w Jędrzejowie. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie 

mgr Paweł Błaszkiewicz
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Załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Jędrzejowie 

z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu Statutu Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie 

STATUT PŁYWALNI MIEJSKIEJ 

W JĘDRZEJOWIE 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. Pływalnia Miejska w Jędrzejowie działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591/ z późn. 
zm. 

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   /Dz. U. 2009r.   Nr 157 poz. 1240/ 
z późn. zm. 

3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie   /Dz. U. 2010r.  Nr 127 poz. 857/ 

4. Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie   Nr XX/204/2000 z dnia 30 maja 2000 roku 

w sprawie utworzenia Pływalni Miejskiej. 

5. Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie  Nr XX/180/12 z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie 
wprowadzenia zmian w statucie Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie. 

§.2.1 Siedzibą Pływalni Miejskiej jest Jędrzejów, ul. F. Przypkowskiego 43 

2. Organem założycielskim Pływalni jest Rada Miejska w Jędrzejowie a bezpośredni nadzór nad jej 
działalnością sprawuje Burmistrz Miasta Jędrzejowa. 

3. Pływalnia jest jednostką budżetową posiadającą wyodrębniony rachunek bankowy. 

II. Zakres rzeczowy działalności Pływalni. 

§ 3. 1. Podstawowym celem i przedmiotem działania ogólnodostępnej Pływalni jest realizacja zadań 
w zakresie sportów wodnych i rekreacji, a w szczególności: 

a) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, 

b) szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko- instruktorskich- kursy instruktorów, ratowników, 

c) współdziałanie z uczniowskimi klubami sportowymi, 

d) upowszechnianie sportów wodnych w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i wyższych, 

e) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, 

f) prowadzenie sekcji pływackich, 

g) zarządzanie miejscem rekreacyjnym „zalew”. 

§ 4. Do podstawowych zadań Pływalni należy: 

1. Organizacja bazy i kadry merytoryczno-obsługowej. 

2. Współdziałanie ze szkołami, innymi jednostkami i podmiotami gospodarczymi w zakresie wspomagania 
organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych. 

3. Zarząd obiektami wymienionymi w § 8 ust.2. i ich wyposażeniem. 

4. Opracowanie zbiorczych planów, analiz, informacji i sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności. 

5. Przestrzeganie postanowień wynikających z przepisów bhp i ppoż. 
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6. Dbałość o powierzone mienie i sprzęt. 

III. Struktura organizacyjna Pływalni. 

§ 5. 1. Pływalnią kieruje jednoosobowo Kierownik Pływalni na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 
przez Burmistrza Miasta Jędrzejowa. 

2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta 
Jędrzejowa. 

3. Zadania i organizację wewnętrzną Pływalni określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika 
Pływalni i zatwierdzony przez Burmistrza. 

§ 6. 1. Kierownika Pływalni zatrudnia Burmistrz Miasta Jędrzejowa po przeprowadzeniu  konkursu. 

2. Stosunek pracy z pozostałymi pracownikami nawiązuje Kierownik Pływalni i jest   przełożonym 
wszystkich pracowników zatrudnionych w Pływalni. 

3. Zasady wynagradzania pracowników Pływalni określają odrębne przepisy. 

§ 7. Do zadań Kierownika Pływalni należy: 

a) zarządzanie Pływalnią oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 

b) organizowanie pracy podległego personelu, 

c) opracowanie planu finansowego, 

d) dokonywanie analizy ekonomicznej Pływalni ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów, 

e) zabezpieczanie sprzętu Pływalni przed dewastacją, kradzieżą, zniszczeniem itp. 

f) organizowanie działań zapewniających sprawne i właściwe funkcjonowanie Pływalni. 

IV. Mienie Pływalni. 

§ 8. 1. Mienie ruchome i nieruchome stanowi własność gminy i pozostaje w zarządzie Pływalni. 

2. Mienie nieruchome stanowi: 

1) nieruchomość położona w Jędrzejowie przy ul. Feliksa Przypkowskiego nr 43 oznaczona w rejestrach 
ewidencji gruntów obr  04  miasta Jędrzejowa  jako działki o Nr 268/9 o pow.0.1184 ha i Nr 269/11 
o pow.2.5050 ha. 

2) nieruchomość położona w Jędrzejowie przy ul. Parkowej oznaczonej w rejestrach ewidencji gruntów obr 
03 miasta Jędrzejowa jako działka nr 212/3 o powierzchni 2.9769 ha. 

V. Działalność finansowa Pływalni . 

§ 9. 1. Pływalnia jest jednostką budżetową rozliczającą się dochodami i wydatkami bezpośrednio 
z budżetem gminy. 

2. Pływalnia prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach 
publicznych oraz ustawie o rachunkowości. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Pływalni jest plan dochodów i wydatków zwany „ planem 
finansowym”. 

VI. Przepisy Końcowe. 

§ 10. 1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

2. Likwidacja Pływalni lub jej przekształcenie następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie. 

§ 11. Pływalnia Miejska w Jędrzejowie używa pieczęci podłużnej o następującej treści: 

PływalniaMiejska                                                                                                                                                                      
28-300Jędrzejów 

ul.F.Przypkowskiego43 

tel/fax(041)386-52-09 
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Regon : 291201572; NIP:656-20-15-122 
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