
UCHWAŁA NR XXXVII/415/17
RADY MIASTA ZABRZE

z dnia 13 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr XLVII/703/14 z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmiany 
w statucie Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji w Zabrzu

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 z późn. zm.) oraz art 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr XLVII/703/14 z dnia 20 stycznia 2014r., zmienia się treść statutu jednostki 
budżetowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Zabrze

mgr Marian Czochara
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/415/17

Rady Miasta Zabrze

z dnia 13 lutego 2017 r.

STATUT
ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zabrzański Kompleks Rekreacji zwany dalej Jednostką, działa na bazie wyodrębnionego mienia Gminy 
Zabrze oraz w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 573 z późn. zm.),

- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. r. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

- niniejszego statutu.

2. Siedziba Jednostki mieści się w Zabrzu przy alei Wojciecha Korfantego 18.

3. Zabrzański Kompleks Rekreacji jest jednostką budżetową Gminy Zabrze.

§ 2. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

1. Celem działalności jest realizacja ustawowych zadań własnych miasta w zakresie świadczenia usług 
komunalnych o charakterze użyteczności publicznej zaspokajających zbiorowe potrzeby wspólnoty oraz dbałość 
o prawidłowy rozwój psychofizyczny i higienę mieszkańców miasta.

2. Jednostka zarządza obiektami krytych basenów przy alei Wojciecha Korfantego 18 oraz przy Placu 
Krakowskim 10, zwanych roboczo kolejno: AQUARIUS KOPERNIK i AQUARIUS.

3. Jednostka upowszechnia aktywne formy wypoczynku i zdrowego trybu życia wśród społeczności lokalnej 
oraz stwarza odpowiednią do tego bazę i udostępnia użytkownikom.

4. Przedmiotem działalności jest tworzenie prawidłowych warunków organizacyjnych, technicznych 
w dziedzinie świadczonych usług komunalnych, w tym dbałość o prawidłowy stan techniczny obiektów, urządzeń 
i mienia Jednostki.

§ 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚĆI

1. Zadania Jednostki w zakresie usług komunalnych realizowane są poprzez odpłatne udostępnianie osobom 
indywidualnym oraz grupom zorganizowanym usług Jednostki.

2. Jednostka udostępnia: baseny pływackie, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię, wanny SPA 
z hydromasażem, kompleks SPA - sauny, salę fitness, salę gimnastyczną, salę konferencyjną, grotę solną, kąpiele 
natryskowe, masaże, inne usługi higieniczne i hydroterapeutyczne, usługi wypożyczenia akcesoriów do pływania 
oraz salę narad oraz  inne posiadane pomieszczenia.

3. Jednostka prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w oparciu o posiadaną bazę 
w tym prowadzi miejska szkółkę pływacką, a ponadto wynajmuje zbędne dla statutowej działalności 
pomieszczenia. Wynajem odbywa się wyłącznie na cele działalności nie stwarzającej uciążliwości i zakłóceń 
realizacji zadań statutowych Jednostki. W miarę możliwości działalność ta winna być współbieżna z działalnością 
statutową Jednostki w sposób prowadzący do powstania szerokiego wachlarza usług medycznych, 
rehabilitacyjnych, terapeutycznych, odnowy biologicznej i itp.

4. Do podstawowych zadań jednostki należy:

1) gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym, w szczególności prowadzenie działalności 
eksploatacyjno-remontowej, dbanie o należytą eksploatację i modernizację obiektu jak i znajdującego się 
w nich wyposażenia, udostępnianie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

2) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów pływackich  i innych;
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3) rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców gminy;

4) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;

5) współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektu do prowadzenia zajęć sportowych, 
rekreacyjnych oraz wychowania fizycznego;

6) współpraca z innymi instytucjami i organizacjami, dla których działalność w dziedzinie kultury fizycznej 
i sportu oraz rekreacji i turystyki jest działalnością statutową;

7) tworzenie odpowiednich warunków prawno-ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w szczególności do 
uprawiania masowego sportu i wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym, cyklicznym 
i okolicznościowym;

8) inne usługi w tym wynajmu pomieszczeń.

§ 4. ORGANIZACJA

1. Jednostką zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta. 
Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

2. Dyrektor jest upoważniony do składania w imieniu jednostki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych oraz do występowania w jej imieniu przed sądami, organami administracji państwowej i innymi 
organami i organizacjami. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

3. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności wykonywanie statutowych zadań jednostki, ustalanie 
struktury organizacyjnej jednostki, przestrzeganie dyscypliny finansowej, zawieranie umów cywilno-prawnych.

4. Bezpośredni nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Zabrzu.

5. Wewnętrzną organizację Jednostki, zakres obowiązków, uprawnień pracowników zatrudnionych na 
poszczególnych stanowiskach określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez 
Prezydenta Miasta.

§ 5. GOSPODARKA FINANSOWA

1. Gospodarka finansowa  prowadzona jest w oparciu o jednostkowy plan dochodów i wydatków budżetowych.

2. Realizacja zadań statutowych prowadzona jest drogą pokrywania wydatków bezpośrednio z budżetu miasta, 
a pozyskiwane przez jednostkę dochody podlegają odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu miasta.

3. Jednostka może prowadzić działalność w formie gospodarki pozabudżetowej, zgodnie z przepisami ustawy 
o finansach publicznych.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmian i uzupełnień niniejszego Statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.
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