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§l

Miejska PłYwalnia w Aleksandrowie Łódzkim, lNvana w dalszej
częścininiejszego statutu
PłYwalnią jest zakładem budzetowym utworzonym na podstawń ucirwaĘ nr XLIII/393/02
RadY Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia l7 lipca 2002
roku * sprawie utworzenia
Miejskiej Pływalni w Aleksandrowie Łodzkim.

l. PłYłvalniaterenem swego działanta"§"1'*yl" terytorium Rzeczypospolitej
lrolskiej
sz

2.

czegolnym uwzgl ędnien iem obszaru Gmi ny A lóksandrów
Łóclzk i.

ze

Siedzibą PłYwalni jest miasto Aleksandrów Łódzki. Adres pływalni:
95_070,

Aleksandrów Łódzki, ul. Bankowa 5.

§3

Do podstawowych zadań pływalni należy
l) prowadzenie nauki pływania dla dzieci szkół poclstawowych i gimnazjów z terenu
Gminy Aleksandrów Łódzki.
2) propagowanie umiejętnościbezpiecznego pływania wśród mieszkańców
Gminy
Aleksandrów Łódzki,
3) ProPagowanie, szczególnie wśrócl dzieci i młodziezy, zachowań promujących
zdrowy
sposób spędzania wolnego czasu,
4) organizowanie imprez rodzinnych o charakterze sportowo-rekreacyj nym,
'
5) organizowanie zawodów spońowych,
6) Prowadzenie innYch form działainościsportowo-rekreacyjnej promujących
aktywny
wypoczynek.
:

Realizacja zad,ania,o którym mowa *
§ ] oŁlr, będzie odbywać się w fornrie zajęć nauki
PłYwania Prowadzonl.!
ci€
u
góaziny
t
tygodniowo podczas ioku szkolnego przez
_*
instruktorów PłYwalni. Szkoły
będą płacić pł|*uńi za prow_adzenie nauki pływania
według
lJ
stawki ustalonej dla danego roku budżetowego przez
zarządGminy.

§5

Pływalnią kieruje dyrektor powoływan y przęz ZarządGminy,

§ó

Ceny biletów, na wniosek dyrektora pływalni, ustala Zarząd
Gminy.

§7

Do podstawowych zadań dyrektora pływalni ialeZy:
1) prawidłowe kierowanie pływalnią
2) zapewnieni e bezpieczeństwa użytkownikom pływalni,
3) realizacja zadań określonych * § 3 statutu pływalni.
4) prawidłowa realizacja bu<lżetu piywalni.
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§8
obsługęfinasowo-księgowąorazkadrowąpływalniaprowadzisamodzielnie.

§9

jest roczny plan finansowy obejmujący
l. podstawą gospodarki finansowej pływalni
pńrr"ai'i wydatki stanowiące koszty działalnościoraz stan środkow obrotowych
i rozliczeni a z budżętęm gminy,
mowa w ust_ 1, opracowuje dyrektor
ż. pótt rocznego planu ńnunro*"go, o którym
pływalni i przedstawia Zarządowi Gminy,
Gminy coroczne sprawozdanie z rea|izacit
J. ilir"tto,. pływalni p.r"aro*i a Zarządowi
rocznego planu finansowego pływalni,
§10

projekt struktury organizacyjnej pływalni (schemat zatrudnienia) dyrektor pływalni
przódsta*i aZarządowi Gminy celem jego zatwierdzenia,

§11

Pływalnia posiada odrębny rachunek bankowy,
Pływalnia używa pieczęci podłużnej z:

§12

1) podanąpełna nazwąpływalni,

ż) podanym
3j podany-

pełnym adresem,
nr.r-L..* tel/fax, oraz nuillerami NIP I RE,GON,

§13

Nadanie i zmiany statutu dokonuje Rada Miejska,

§14
życie uchwały nr XLIIII393 l02 Rady Miejskiej
w
wejścia
z
dniem
życie
w
wchodzi
Statut
utworzenia Miejskiej
w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 17 lipca 2002 roku w sprawie
Pływalni w Aleksandrowie Łódzkim,
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