
UCHWAŁA NR XIX/114/2020 
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XX/92/2016  Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 
2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej. 

Na podstawie art.12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz 869 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( 
Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/92/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 13 października 
2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej otrzymuje brzmienie jak  w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2021 roku. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jerzy Kołeczko 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/114/2020 

Rady Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 24 września 2020 r. 

Wykaz mienia przekazywanego w zarząd jednostce budżetowej 
„Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji” z siedzibą w Zakrzowie 

 
L
p. 

 
Nazwa budynku na działce nr 366/14 w 

Zakrzowie 

Powierzchnia 
użytkowa 

m2 

Powierz
chnia 

zabudo
wy           
m2 

Kuba
tura 
m3 

Ilość 
kondy
gnacji 

1. budynek administracyjno-socjalny 
obsługi zawodów 

578,07 310,60 2322,
00 

3 

2. budynek stajenny 1294,71 1366,70 7241,
50 

1 

3. budynek socjalny dla zawodników i 
pracowników 

1072,00 855,50 4097,
00 

2 

4. rozprężalnia treningowa 1310,00 1384,00 7959,
00 

1 

5. sala treningowo-szkoleniowa dla 
zawodników 

1189,00 1355,70 6996,
00 

1 

6. Budynek hotelowo-rekreacyjny  z 
wyłączeniem  restauracji oraz kuchni 
wraz z zapleczem,oraz pokoi hotelowych 
i recepcji 

1384,73 1030,50 7653,
76 

2 

 Razem: 6828,51 6303,00 3626
9,26 

 

 
L
p. 

 
Nazwa budowli na działce nr 366/14 w 

Zakrzowie 

 wartość 

1.  Powierzchnie utwardzone 2 495 017,54 
2. Wiata widowiskowo-treningowa 1 864 194,28 
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Uzasadnienie

W związku z brakiem środków w budżecie gminy Polska Cerekiew na dalsze utrzymanie
w dotychczasowej wysokości jednostki budżetowej o nazwie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zakrzowie proponujemy reorganizację w/w jednostki w celu znacznej redukcji kosztów utrzymania.
Zmiany w organizacji polegać będą na:

1. zamknięciu basenu i zawieszeniu działalności prowadzonej w strefie hotelowo rekreacyjnej związanej
z obsługą pływalni, jacuzzi, sauny, szatni i przyległych pomieszczeń technicznych.

2. przekazaniu części budynku hotelowo – rekreacyjnego z wyłączeniem pomieszczeń wynajmowanych
przez Pensjonat Seniora, spółce pod nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o, która to Spółka
prowadzić będzie tam działalność hotelową.

Zmiany powyższe w znaczny sposób wpłyną na ograniczenie kosztów osobowych oraz ograniczą zużycie
energii elektrycznej, gazu i kosztów związanych z technicznym utrzymaniem basenu. Zmniejszą wysokość
środków zabezpieczonych w budżecie gminy do wartości niezbędnej do utrzymania wybudowanej
infrastruktury bez narażenia jej na awarię i uszkodzenie.

Utrzymanie jednostki w ograniczonej postaci tylko w formie zarządcy nad przekazanym mieniem
o bardzo dużej wartości, pozwoli jednak na kontynuację działalności sportowo rekreacyjnej prowadzonej
przez Spółkę Gminną. Pozwoli także na kontynuację wywiązywania się z dotychczasowych umów a w
szczególności:

1. Umowy z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej zawartej pomiędzy Gminą Polska Cerekiew
a Ministerstwem Sportu i Turystyki z dnia 8 grudnia 2011 roku nr 2011/0173/1469/SubA/DIS/S w której
Gmina Polska Cerekiew zobowiązała się do zawarcia na co najmniej 20 lat, umowy lub porozumienia
z Polskim Związkiem Sportowym lub Polskimi Związkami Sportowymi rekomendującymi zadanie
inwestycyjne do programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, zawierające w szczególności:

a) zasady udostępniania obiektu danemu związkowi sportowemu;

b) potwierdzenie preferencyjnych warunków odpłatności na poziomie kosztów własnych, na których
dany związek będzie korzystał z obiektu;

c) szczegółowy zakres szkolenia centralnego i wzajemne zobowiązania w zakresie jego realizacji.

2. Umowy Nr 50/2015 z Polskim Związkiem Jeździeckim z dnia 19 czerwca 2015 r. w której to Gmina
zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Związku usług związanych z udostępnieniem ośrodka
sportowcom.

Zmniejszenie kosztów utrzymania jednostki pozwoli w budżecie gminy wyodrębnić środki finansowe na
dalszą systematyczną budowę i utrzymanie infrastruktury tak wnioskowanej i oczekiwanej przez
mieszkańców gminy.
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