
ZARZĄDZENIE NR OR.120. 26  .2021 

Wójta Gminy Turawa 

z dnia  28   lipca 2021 r. 

 

 

 

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa 

 
 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., 

poz. 713 z późn.zm.),  

 

Zarządza się co następuje: 

 

§1 

 

W Rozdziale II, w §7 załącznika nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.120.24.2019 z dnia 

29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy Turawa skreśla się ustęp 6. 

 

§2 

 

W załączniku nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Turawa nr OB.120.24.2019 z dnia 29 listopada 

2019r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Turawa, wprowadza się następujące zmiany: 

1. skreśla się Rozdział VII Referat Sportu – Hala sportowa. 

2. W § 1 po ustępie 20 dodaje się ustęp 21 o następującej treści: 

„21. Zapewnienie realizacji zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, wypoczynku i 

rekreacji oraz sportu, w tym: 

1) zapewnienie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o sporcie, 

2) dokonywanie analiz i sporządzanie programów rozwoju dzialalności w zakresie kultury 

fizycznej i sportu, 

3) tworzenie warunków dla rozwoju sportu szkolnego, 

4) pomoc w zakresie tworzenia i utrzymania bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie   

Gminy oraz współudzial w zakresie organizowania imprez sportowo - 

rekreacyjnych, w tym promowanie aktywnych form wypoczynku, a zwłaszcza o 

charakterze rodzinnym, 

5) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz innymi podmiotami w 

zakresie promowania kultury fizycznej oraz organizowania imprez sportowych, 

turystycznych i rekreacyjnych, 

6) prowadzenie działalności  służącej  upowszechnianiu kultury  fizycznej,  

współpraca  z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie, 

7) podejmowanie    działań     w    zakresie     usportowienia     osób    w     ramach     

ćwiczeń     indywidualnych  i grupowych, 

8) organizowanie zajęć, zawodów i  imprez sportowo- rekreacyjnych, 

9) organizowanie turniejów sportowych o charakterze gminnym i ponadgminnym, 

10) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, 

11) organizowanie zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej, 

12) współudział     w     organizacji      uroczystości     i     imprez     kulturalnych     o    

charakterze     gminnym, ponadgminnym, 

13) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań 

Hali Sportowej; 

14) współpraca z dyrektorami szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w zakresie 

realizacji programów wychowania fizycznego, zajęć sportowo - rekreacyjnych przez 

uczniów szkół podstawowych,  wychowanków przedszkoli z terenu Gminy 

15)  nadzór nad realizacją  opłat za korzystanie z pomieszczen obiektu, 



16) udzielanie zleceń osobom realizującym zadania statutowe Hali Sportowej np. 

trenerom, instruktorom, sędziom itp., 

17) wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi gminne na terenach rekreacyjnych objętych 

zakazem ruchu, 

18) prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na wjazd na drogi gminne na terenach   

rekreacyjnych objętych  zakazem ruchu, 

19) prowadzenie rejestru gospodarstw agroturystycznych i obiektów noclegowych. 

 

3. W §5 po ustępie 7, dodaje się ustęp 8 o następującej treści: 

„8. Zapewnienie funkcjonowania Hali sportowej, w tym m.in.: 

1) racjonalne gospodarowanie majątkiem Hali Sportowej, 

2) nadzór nad prawidłowym utrzymaniem i konserwacją istniejącej bazy sportowo-

rekreacyjnej, 

3) prowadzenie remontów bieżących bazy sportowej i rekreacyjnej, 

4) udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej:  

a) dla potrzeb szkół, 

b) innych zainteresowanych; 

5) przygotowywanie projektów regulaminów, zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy w 

zakresie zadań realizowanych przez Halę Sportową 

6) współpraca z Referatem Budownictwa w zakresie zapewnienia utrzymania bazy 

sportowej, turystycznej i rekreacyjnej oraz zapewnienie właściwego wykorzystania 

terenów rekreacyjnych i sportowych”. 

 

§3 

 

W Schemacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Turawa - załączniku nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy 

Turawa nr OB.120.24.2019 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Turawa, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Tworzy się: 

a) w Referacie Organizacyjnym - stanowisko ds. promocji, turystyki i sportu, 

b) w Referacie Organizacyjnym - stanowisko ds. spraw społecznych, 

c) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – 2 stanowiska  

konserwatorów. 

 

2. Likwiduje się: 

a) Referat Sportu – hala sportowa,  

b) w Referacie Organizacyjnym - stanowisko ds. promocji, rejestracji działalności gospodarczej i 

spraw społecznych. 

 

§4 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.  

 

§5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

Wójt Gminy Turawa 

    

    Dominik Pikos 


