
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/305/14 

RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 27 marca 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/409/06 Rady Miejskiej w Oławie 

z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Oławskie Centrum Kultury 

Fizycznej oraz nadania jej  Statutu 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 

Dz.U. 2013.594 z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 201 0r. o sporcie 

(Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Oławie uchwala co  następuje : 

§ 1.  W Statucie Oławskiego Centrum Kultury Fizycznej, stanowiącym załącznik do uchwały 

Nr LIV/409/06 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie utworzenia jednostki 

budżetowej - Oławskie Centrum Kultury Fizycznej oraz nadania jej  Statutu, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 1 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 

3. Siedziba  OCKF znajduje się w budynku  położonym w Oławie przy ul. Sportowej 1. 

2) § 1 ust. 4 Statutu otrzymuje brzmienie 

4. OCKF używa pieczęci: 

- prostokątnej o treści: „Oławskie Centrum Kultury Fizycznej w Oławie, ul. Sportowa 1, 55-200 Oława” 

3) § 2 Statutu otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej: OCKF działa na podstawie: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013.594 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013.885 zpóźn. zm.), 

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz innych 

ustaw i aktów prawa miejscowego. 

4) w § 3 Statutu dodaje się ust. 8, 9, 10, 11, 12 i 13 o treści następującej: 

8) krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców, 

9) realizację programów szkolenia sportowego, 

10) zakup sprzętu sportowego, 

11) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 

12) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 

13) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry  szkoleniowej. 
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§ 2.  Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Mikoda 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/305/14 

Rady Miejskiej w Oławie 

z dnia 27 marca 2014 r. 

STATUT OŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W OŁAWIE 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Oławskie Centrum  Kultury Fizycznej w Oławie, zwana dalej „OCKF „  jest jednostką   budżetową 

Gminy Miejskiej Oława. 

2. Terenem działania  OCKF jest miasto Oława. 

3. Siedziba  OCKF znajduje się w budynku  położonym w Oławie przy ul.  Sportowej 1. 

4. OCKF używa pieczęci : 

- prostokątnej o treści : „ Oławskie Centrum Kultury Fizycznej w Oławie,  ul. Sportowa 1, 55-200 Oława „ 

§ 2.  OCKF działa na podstawie: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013.594 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013.885 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz innych ustaw 

i aktów prawa miejscowego. 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

§ 3.  Celem OCKF jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy Miejskiej Kultury Fizycznej 

poprzez wspieranie w zakresie : 

1) administrowanie obiektów sportowych i rekreacyjnych otrzymanych w zarząd lub użyczenie z zasobów 

komunalnych, 

2) utrzymanie podstawowego standardu i funkcji administrowanych obiektów, 

3) wykonywanie remontów bieżących i konserwację obiektów, 

4) udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej organizatorom sportu i rekreacji zrzeszonych w klubach 

i organizacjach sportowych , a także dla niezrzeszonych, 

5) współdziałanie w organizowaniu i rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami   kultury fizycznej 

6) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych własnych i zleconych, 

7) organizowanie usług w zakresie sportu i rekreacji, 

8) krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców, 

9) realizację programów szkolenia sportowego, 

10) zakup sprzętu sportowego, 

11) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 

12) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 

13) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej . 

III.GOSPODARKA FINANSOWA   

§ 4. 1. Podstawą gospodarki finansowej OCKF  jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody 

i wydatki  stanowiące koszty działalności. 

2. Wydatki OCKF pokrywane są bezpośrednio z budżetu Gminy. 
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3. Przychody OCKF w całości odprowadzane są do budżetu Gminy. 

4. Za prawidłową realizację planu finansowego odpowiedzialnym jest Dyrektor   OCKF. 

IV. MAJĄTEK OCKF 

1. Jednostka otrzymuje  majątek po zlikwidowanym zakładzie budżetowym OCKF. 

2. Do nabywania, zbywania i obciążania środków trwałych wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta. 

3. Dla ważności oświadczeń dotyczących spraw majątkowych oraz zobowiązań finansowych OCKF 

wymagane jest współdziałanie  dwóch osób : dyrektora i głównego księgowego. 
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