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UCHWAŁA NR 7/XXX/2017
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 8 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Łącko o nazwie „Samorządowe Centrum
Usług Wspólnych Gminy Łącko” i nadania jej statutu.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h, art. 9 ust.1 oraz art. 10a pkt. 1 i 2 i art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 12 ust.1 pkt.2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Łącko,
uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr 85/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016 r. Statut
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 4) Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
2. W § 2 dotychczasowy pkt. 4 otrzymuje pkt. 5
3. W § 5 ust. 1 dodaje się pkt. 53-58 w brzmieniu:
53) realizowania przez Gminę Łącko zadań z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku,
54) bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku, a w szczególności:
a) organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz festynowym dla społeczności gminnej,
b) współpraca z innymi instytucjami takimi jak: szkoły, placówki kulturalne, kluby sportowe, zakłady pracy,
zrzeszenia, grupy środowiskowe, itp. w organizacji imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym,
kulturalnym, wychowawczym,
c) współpraca z miastami partnerskimi w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku,
d) organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie rekreacji i wypoczynku,
e) administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi, sportu i turystyki,
f) wynajem obiektów i urządzeń,
g) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łącko,
h) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom w tym:
- mieszkańcom Gminy Łącko,
- klubom i związkom sportowym, szkołom, zakładom pracy, stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom
społecznym i zawodowym,
- organizacjom kultury fizycznej i turystyki,
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i) zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych
oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju,
j) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci
i młodzieży,
k) prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży,
l) prowadzenie innych dozwolonych prawem form działalności w zakresie kultury fizycznej, rekreacji,
turystyki, wypoczynku, wychowania i profilaktyki,
55) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w gminie,
56) koordynacja przedsięwzięć i działań w zakresie rozwoju sportu gminnego oraz rekreacji ruchowej
i współzawodnictwa sportowego,
57) zarządzanie i kierowanie Halą Sportową, Orlikami w Łącku, Jazowsku w celu zapewnienia odpowiednich
warunków ich funkcjonowania w zakresie spraw administracyjnych i ekonomiczno-finansowych.
4. W § 5 ust. 1 dotychczasowy pkt. 53 otrzymuje pkt. 58.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Bernadetta Wąchała-Gawełek

