ZARZĄDZENIE NR 8/2010
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 29 grudnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Uchwały nr LII/300/2010 Rady Gminy Walim z 25 października 2010r. w
sprawie powołania jednostki budŜetowej o nazwie „Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu” oraz nadania statutu Wójt Gminy Walim zarządza,
co następuje:
§1
Z dniem 1 stycznia 2011r. wprowadza się zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walimiu.
§2
1. Z dniem 1 stycznia 2011r. utworzono się jednostkę budŜetową o nazwie Centrum Sportu
i Rekreacji w Walimiu.
2. Do zadań statutowych Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu naleŜy realizowanie zadań
z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz mieszkańców Gminy Walim,
a w szczególności:
1) organizowanie masowych imprez sportowych i rekreacyjnych,
2) propagowanie edukacji w zakresie wychowania fizycznego,
3) zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego wypoczynku i rekreacji,
4) administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,
5) tworzenie wzorów i kształtowanie nawyków kulturalnego, poŜytecznego i zdrowego
sposobu spędzania wolnego czasu,
6) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień sportowych uczestników zajęć,
7) stałe podnoszenie wyszkolenia sportowego uczestników zajęć,
8) integracja dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych z róŜnych środowisk, w tym równieŜ
niepełnosprawnych,
9) propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności w zakresie

wychowania fizycznego i sportu, a takŜe rekreacji w podległych obiektach,
10) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i wystaw,
11) wynajmowanie obiektów do realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej,
sportu i rekreacji,
12) pozyskiwanie środków finansowych na upowszechnianie kultury fizycznej,
13) zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Centrum,
14) współpraca z jednostkami Gminy Walim,
15) współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Walim,
16) marketing i reklama Centrum,
17) realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych obiektów i urządzeń
sportowych oraz rozbudowa i modernizacja juŜ istniejących.
§3
W związku z utworzeniem jednostki budŜetowej - Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu likwiduje się samodzielne stanowisko pracy w
strukturze organizacyjnej Urzędu ds. sportu
i rekreacji.

§4
Dokonuje się zmiany w schemacie organizacyjnym, wprowadzonych niniejszym zarządzeniem. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1
do zarządzenia.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§6
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE
W związku z powiększeniem się majątku komunalnego Gminy Walim o kompleks boisk Orlik i halę sportową, zaistniała potrzeba naleŜytego
wykorzystania i zarządzania wymienionymi obiektami oraz realizowania zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rzecz
mieszkańców Gminy Walim. Do realizacji tych zadań powołano niniejszym zarządzeniem Centrum Sportu i Rekreacji.
Sporządziła:
Aleksandra Ignaszak
Otrzymują:
Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu
Referat Finansowy
Referat Organizacyjny
aa.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2010 Wójta Gminy Walim
z dnia 29 grudnia 2010r.
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