
UCHWAŁA  NR  X/63/11 

Rady Gminy Stare Babice 

 

z dnia 1 września 2011r.  

  

 

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej   

o nazwie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 11i 

art. 12 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) –RADA GMINY  u c h w a l a  co następuje: 

 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2012 roku tworzy się jednostkę organizacyjną pod nazwą 

„Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice”. 
 

§ 2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice  prowadzić będzie gospodarkę 

finansową w formie jednostki budżetowej. 
 

§ 3. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice tworzy się w celu wykonywania 

zadań należących do zadań własnych gminy, obejmujących sprawy z zakresu kul-

tury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 
 

§ 4. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice gospodaruje mieniem komunal-

nym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploata-

cję i ochronę. 
 

§ 5. Szczegółowy zakres zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice 

określa statut nadany przez Radę Gminy w drodze odrębnej uchwały. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy. 
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 Henryk Kuncewicz  

 



Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej   

o nazwie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. ”h” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 12 ust.1 pkt.2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157, poz.1240 z 

późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawie 

tworzenia jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. 

W celu realizacji zadań własnych gminy w przedmiocie rozwoju i upowszechniania 

kultury fizycznej, sportu i rekreacji postanowiono utworzyć jednostkę budżetową pod 

nazwą Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice. Utworzenie tej jednostki jest 

społecznie uzasadnione dla usprawnienia prawidłowego zarządzania obiektami spor-

towymi w Zielonkach i Borzęcinie Dużym. Z chwilą utworzenia jednostki zostanie zli-

kwidowany referat sportu i rekreacji w Urzędzie Gminy. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 Henryk Kuncewicz  

 


