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UCHWAŁA NR XIII/82/2015
RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą
„Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku” oraz nadania jej statutu
Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz.
379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190) Rada Powiatu Radomszczańskiego
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się z dniem 1 listopada 2015 r. jednostkę organizacyjną Powiatu Radomszczańskiego, pod
nazwą „Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku”.
2. Jednostka, o której mowa w ust. 1 prowadzi działalność w formie powiatowej jednostki budżetowej.
§ 2. Przedmiot działania, organizację oraz zasady gospodarki finansowej Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku określa statut, nadany niniejszą uchwałą, stanowiący do niej załącznik.
§ 3. Wyposażenia nowo utworzonej jednostki, o której mowa w § 1 w mienie, Rada Powiatu Radomszczańskiego dokona niezwłocznie po zakończeniu realizacji procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzeniu wszelkich wymaganych odbiorów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Powiatu Radomszczańskiego
Jacek Ciecióra
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Załącznik
do uchwały nr XIII/82/2015
Rady Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 września 2015 r.
STATUT
POWIATOWEJ HALI SPORTOWEJ W RADOMSKU
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku, zwana dalej „Powiatową Halą” jest jednostką organizacyjną
Powiatu Radomszczańskiego, niemającą osobowości prawnej, a działającą na zasadach jednostki budżetowej
na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, z 2014 r.
poz. 379, 1072, z 2015 r. poz. 871);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r.
poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532);
3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047,
1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146);
4) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Siedziba Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku mieści się w Radomsku przy ul. Szkolnej 2.
2. Obszarem działania Powiatowej Hali jest Powiat Radomszczański.
§ 3. Powiatowa Hala używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działalności
§ 4. Przedmiotem działalności Powiatowej Hali jest realizacja zadań Powiatu Radomszczańskiego z zakresu
popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej.
§ 5. Do zakresu działania Powiatowej Hali należy w szczególności:
1) realizacja zadań Powiatu Radomszczańskiego w zakresie kultury fizycznej w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie powierzonego mienia;
2) gospodarowanie i utrzymywanie bazy sportowej, będącej własnością powiatu, przekazanej w trwały zarząd;
3) współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie bezpłatnego udostępniania bazy sportowo-rekreacyjnej na potrzeby organizacji zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego;
4) organizacja zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno-sportowych;
5) współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej, popularyzacji aktywności ruchowej z instytucjami,
organizacjami i stowarzyszeniami kultury fizycznej;
6) udostępnianie, w tym odpłatnie, bazy sportowo-rekreacyjnej zainteresowanym podmiotom;
7) pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej;
8) wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb powiatu zleconych do realizacji przez właściwe organy powiatu.
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Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 6. 1. Powiatową Halą kieruje jednoosobowo i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, który jest upoważniony do składania oświadczeń woli związanych z działalnością Powiatowej Hali w ramach pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego.
2. Kierownik Powiatowej Hali odpowiedzialny jest za jej działalność, właściwą organizację oraz efektywne
gospodarowanie powierzonym mieniem, zgodnie z przepisami prawa oraz w granicach określonych w pełnomocnictwie, o którym mowa w ust. 1.
3. Kierownika Powiatowej Hali zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Radomszczańskiego, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§ 7. Do zakresu działania Kierownika Powiatowej Hali należy w szczególności:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Hali, kierowanie jej działalnością i reprezentowanie na zewnątrz;
2) realizacja zadań statutowych;
3) zarządzanie majątkiem Powiatowej Hali;
4) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w jednostce pracowników.
§ 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną Powiatowej Hali określa regulamin
organizacyjny opracowany przez jej Kierownika, zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego.
§ 9. 1. Powiatowa Hala działa w oparciu o samodzielnie opracowany roczny program pracy.
2. Roczny program pracy podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego.
Rozdział 4
Majątek i finanse
§ 10. Jednostka gospodaruje samodzielnie przekazanym mieniem Powiatu Radomszczańskiego.
§ 11. 1. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w obowiązujących przepisach o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Powiatowej Hali jest roczny plan finansowy sporządzony przez Kierownika jednostki na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu Radomszczańskiego na dany rok budżetowy, w trybie i sposobie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych.
3. Wydatki Powiatowej Hali pokrywane są z przyznanych środków z budżetu Powiatu Radomszczańskiego,
zaś osiągnięte dochody odprowadzane są do budżetu Powiatu.
4. Powiatowa Hala prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

