UCHWAŁA Nr XXXV/219/2010
Rady Gminy Łopuszno
z dnia 16 lipca 2010 roku
w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego p.n. Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
w Łopusznie w celu przekształcenia go w jednostkę budŜetową
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 87
ust.1 pkt.2 i art. 88 ust. 1 pkt.2 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1541
z późn. zm.) Rada Gminy Łopuszno uchwala, co następuje.
§1. Z dniem 30 lipca 2010 roku ogłasza się likwidację zakładu budŜetowego pn. Gminny
Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie w celu przekształcenia go w jednostkę budŜetową.
§ 2. Ustala się harmonogram czynności likwidacyjnych:
1) Powołanie przez Wójta Gminy Łopuszno komisji nadzoru nad czynnościami likwidacyjnymi w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.
2) Powołanie przez kierownika likwidowanego zakładu budŜetowego komisji inwentaryzacyjnej w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.
3) Spotkanie organizacyjne z udziałem komisji nadzoru, kierownika likwidowanego
zakładu budŜetowego i komisji inwentaryzacyjnej zwołane przez przewodniczącego komisji nadzoru w terminie 3 dni od daty powołania komisji..
4) Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych na dzień ogłoszenia likwidacji zakładu budŜetowego.
5) Wypowiedzenie pracownikom likwidowanego zakładu budŜetowego dotychczasowych warunków pracy i płacy wraz z zaproponowaniem pracy i płacy na nowych warunkach w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu Pracy..
6) Termin zakończenia czynności likwidacyjnych określa się na dzień 30 sierpień
2010 roku.
§ 3. Z dniem 31 sierpnia 2010 roku likwiduje się zakład budŜetowy pn. Gminny Ośrodek
Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie utworzony na mocy uchwały Nr XXIII/192/2001
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 listopada 2001 roku.
§ 4. Według stanu na dzień, o którym mowa w §3:
1)

2)

Komisja inwentaryzacyjna wspólnie z komisją nadzoru dokona rozliczenia inwentaryzacji oraz przygotuje materiały stanowiące podstawę do sporządzenia dokumentacji
zdawczo-odbiorczej majątku likwidowanego zakładu budŜetowego na rzecz nowo
powstającej jednostki budŜetowej.
Kierownik likwidowanego zakładu budŜetowego dokona zamknięcia ksiąg rachunkowych według zasad obowiązujących w ustawie o rachunkowości oraz dokona czynności wynikające z innych ustaw regulujących postępowanie w przypadku likwidacji
podmiotu gospodarczego.

3)

Kierownik likwidowanego zakładu budŜetowego sporządzi i przedłoŜy właściwym
organom sprawozdawczość budŜetową i finansową.

§ 5. Z dniem 01 września 2010 roku tworzy się jednostkę budŜetową pn. Gminny Ośrodek
Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.
§ 6.1. Majątek likwidowanego zakładu budŜetowego według stanu na dzień likwidacji
w oparciu o materiały opisane w § 4 pkt.1 przejmuje jednostka budŜetowa, o której mowa
w § 5.
2. NaleŜności i zobowiązania likwidowanego zakładu budŜetowego według stanu na dzień
likwidacji przejmuje Gmina Łopuszno.
3. Środki pienięŜne na rachunku bieŜącym likwidowanego zakładu budŜetowego według stanu na dzień likwidacji podlegają wpłacie na rachunek budŜetu Gminy Łopuszno.
§ 7. Pracownicy likwidowanego zakładu budŜetowego stają się pracownikami utworzonej
jednostki budŜetowej stosownie do postanowień art. 231 Kodeksu Pracy.
§ 8. Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania jednostki budŜetowej określa statut
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 9. Jednostka budŜetowa pn. Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych,
przepisów wykonawczych do ustawy oraz wewnętrznych uregulowań statutowych.
§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§11. Traci moc uchwała Nr XXIII/192/2001 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 listopada
2001 roku.
§12. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Gminy
Łopuszno oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie.
Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik
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Załącznik do uchwały
Nr XXXV/219/2010
Rady Gminy Łopuszno
z dnia 16 lipca 2010 roku

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA SPORTOWO-WYPOCZYNKOWEGO
W ŁOPUSZNIE
1. Postanowienia ogólne
§1
1. Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie zwany dalej „GOSW” jest
jednostką budŜetową Gminy Łopuszno.
2. Terenem działania GOSW jest gmina Łopuszno.
3. Siedzibą GOSW jest miejscowość Łopuszno.
4. GOSW uŜywa pieczęci prostokątnej o treści:
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
26-070 Łopuszno, ul. Włoszczowska 40
5. W pieczęci GOSW oprócz nazwy i adresu mogą być uwidocznione: numery telefonów,
NIP, REGON
§2
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/,
2. ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej /Dz. U. z 2007 roku
Nr 226, poz. 1675 z późn. zmianami/,
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157,
poz. 1540 z późn. zmianami/,
4. statutu Gminy Łopuszno stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/29/2003 Rady
Gminy w Łopusznie z dnia 27 marca 2003 roku z późn. zmianami,
5. niniejszego statutu.
II. Przedmiot działania
§3
Celem działania GOSW jest realizacja zadań ustawowych z zakresu kultury fizycznej,
sportu, rekreacji i turystyki na rzecz mieszkańców Gminy Łopuszno poprzez:
1. administrowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych otrzymanych w zarząd,
2. prowadzenie działalności eksploatacyjno-remontowej na obiektach powierzonych
przez Wójta Gminy Łopuszno,
3. inicjowanie i realizowanie zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji
istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej w ramach planów inwestycyjnych Gminy
Łopuszno,
4. przyjmowanie zawiadomień o imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
organizowanych w ramach kalendarza na terenie GOSW oraz podejmowanie
działań dalszych z tym związanych,
5. udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej organizatorom na organizację imprez
masowych o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym i turystycznym,
6. organizowanie lub współorganizowanie we współpracy i z innymi jednostkami
i organizacjami imprez masowych w zakresie róŜnych form aktywnego
zagospodarowania czasu wolnego,

7. działalność w przedmiocie organizacji wypoczynku dzieci, młodzieŜy i dorosłych
z wykorzystaniem istniejącej bazy noclegowej i socjalnej,
8. współdziałanie z innymi jednostkami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami
gospodarczymi w zakresie wspomagania organizacji imprez rekreacyjnowypoczynkowych,
9. opracowywanie planów rzeczowych i finansowych działalności sportoworekreacyjnej i turystycznej w ramach prowadzonej działalności statutowej.
§4
Przy realizacji zadań statutowych GOSW współpracuje z innymi jednostkami
organizacyjnymi Gminy Łopuszno.
III. Organizacja
§5
1. GOSW realizuje swoje zadania na zlecenie Wójta Gminy Łopuszno, który sprawuje
merytoryczny nadzór nad jego działalnością.
2. Pracą GOSW kieruje kierownik jednoosobowo przy pomocy głównego księgowego
w ramach udzielonego przez Wójta Gminy Łopuszno pełnomocnictwa.
3. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Łopuszno, który wykonuje dla kierownika
GOSW funkcję pracodawcy.
4. Głównego księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik
GOSW.
§6
Do obowiązków kierownika GOSW w szczególności naleŜy:
1. organizowanie pracy GOSW w ramach planu i budŜetu zapewniających poprawne
funkcjonowanie,
2. reprezentowanie GOSW na zewnątrz.
3. opracowywanie oraz realizacja planów rzeczowych i finansowych,
4. dysponowanie środkami finansowymi GOSW w ramach udzielonego
pełnomocnictwa w tym podejmowanie w imieniu jednostki zobowiązań
finansowych w ramach uchwalonego budŜetu,
5. nadzór nad powierzonym majątkiem,
6. sprawowanie kontroli wewnętrznej,
7. wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników GOSW.
§7
1. Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania, zasady odpowiedzialności oraz
obowiązki pracowników określa regulamin wewnętrzny ustalony przez kierownika
GOSW i podlegający zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Łopuszno.
2. Zasady wynagradzania pracowników GOSW określają przepisy wydane na podstawie
ustawy o pracownikach samorządowych a szczególności rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych oraz regulamin wynagradzania ustalony przez kierownika GOSW.

IV. Gospodarka finansowa
§8
1. GOSW prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych
pokrywając swoje wydatki bezpośrednio z budŜetu a pobrane dochody odprowadza na
rachunek budŜetu gminy.
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2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Wójta
Gminy Łopuszno.
3. GOSW prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.
4. Za zgodność gospodarki finansowej z prawem odpowiada kierownik GOSW i główny
księgowy.
§9
GOSW prowadzi działalność na bazie majątku otrzymanego po zlikwidowanym zakładzie
budŜetowym oraz nabytego w toku prowadzenia działalności inwestycyjnej.
V. Postanowienia końcowe
§ 10
1. Majątek GOSW stanowi własność Gminy Łopuszno.
2. Do nabywania, zbywania i obciąŜania środków trwałych przekraczające czynność
zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Wójta Gminy Łopuszno.
3. Dla waŜności oświadczeń woli dotyczących spraw majątkowych oraz zobowiązań
finansowych GOSW wymagane jest współdziałanie dwóch osób, kierownika
i głównego księgowego.
§ 11
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla uchwalenia statutu.
§ 12
Zmiana formy organizacyjno-prawnej jednostki moŜe być dokonana w trybie
przewidzianym ustawami.
Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik
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