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UCHWAI,A NR XVII/30212A19
RADY MIIIJSKIEJ W PR.UDNIKU

z drtia 28 listopada ZQ j9 r.

sprarvie zmiany tlchwatry w sprawie ufworzeuia Agencji Promoeji i l{ozwoju Gminy Prudnik

Na podstawie art. l8 ust. 2 pk.t. 9 iit. h ustawy z dnia 8 nrarca 1990 roku o saruorzilrlzie gminnym
(Dz. U.22019 r, p02.506, 1309, 1696ri l815) orazart. l1 usl.2ustawy zdnia27 sierpnia 2009r. oilnansach
pubficznych (Dz. U. zZQl9 r. poz. 869,z20lB poz. 2245) RadaMiejska w Prudniku uihwala, co nastEpuje:

$ 1. l. W uchwa{e Rady Miejskiej w Prudniku Nr XLVII/726/2009 z dnia l9 iistopada 20Ag r. u, sprarvie
utworzenia Agencji Prornocji i Rozwoju Gminy prudnik w g I wyrazy ,,Agencja pr.omocji i Rozwoju bminy
Prudnik" zastgpuje siq wyrazami ,,Agencja Sportu i Promocji w prudniku,,.

2.Z;al4czn\kdo uchwaiy otrzymuje bzmienie zgodnie zzat4cznilctem do rliuiejszej uchwall,.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Frudnika.

$ 3' Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podjEcia z moca obowi4zuj.qeq od I srycznia2}?A r,

Przewodnicz4c4 Rady
Miejskiej
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Zal4cznik do uchu,aly Nr XV[/j02120 l9

. Rady Miejskiej w pruclniku

z dnia 28 listopada 2019 r,

STATUT
Agencji Sporfu i promocji w prudniku

.""_j,l-tttncja Spo(u iPronrocji wPrudniku zwatla cialel',,Agencj4" dzialawszczeg6lnosci na podsrarvie
przeprsow:

I ) ustawy z dnia 8 marca I990 r. o samorz4dzier gminnym;

2) ustawy z dnia2l czerwca2010 r. o sporcie;

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o flnansactr publicznyc.li;

4) niniejszego statutu.

$ 2. l. Agencja jest jednostk4 budzetow4 stanor.vi4c4.gnrinn4 jednostkg orgasizacyjn4.
2, Siedzib1 Agencji jest rniasto prudnik.

$ 3. i. Nadz6r nad dzialalrrosciq Agencji spr,rwuje Burmistrz prudnika.

2' Regulamin organizaeyjny Agencji wtaz ze szczeg6towynr schemafern orgemizacyjnyrn stanowi4cym jego
zal4cznik z.atwierdza Burmistrz prudnika.

$ 4, Agencja uzytrra pieczqci pod'luznej z na1:isem ,,Agencja Sportu i pronrocji w prudniku', oJaz adrersem
siedziby.

$ 5. Pzedmiotern dzialania Agencjijest:

l) W zakresie kultury fizycznej, spofiu, rekreacji mie otliekt6w
i terendw rekrearyjnyr:h a takZe \$z4dzeh sporlowy I infrastr.ukturQ
towarzyszQc4 oddan4 do uZytkowaria w celut zaspo :resie. poprzez
miqdzy innyrni:

a) orgauizowanie zaj96, zawod6w, wspdlzar.vbdnicfrva sportowego dzieci i rnlodzie2y qraz irnprezspor.tgwo
- rekreacyjnych,

b) opracowywanie propozycji aklywnoSci rur:howej i prograrn6rv sluzqcych rozwojoivi psychofirycznernu
mieszkaricdw i ich zdro\a,ia,

c) wspdlprac9 w zakresie: upowszechnianiil kultury fizycznej i sportu. turystyki i uypoczrynku -
z jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniarni, instyiucjami , zwi4zkarni oiaz osobarn:t nzycznymi
i prawnymi.

d) upowszechnianie rekeacji ruchotvej orae tworzenie odpowiednich r.varunh6w materialno - technicznych
przedsiEwzigcia,

e)tworzenie, ulrzymywanie oraz zapervnienie wladciwej eksploatacji iudost?pnianie bazy sportowo -
rekreacyjnej wraz z zapleczem w tym:

- mieszkafrcom gminy prudnik,

- klubom i zwi4zkom sporto\\5/m, szl<olom, zak{adom pracy, str)warzyszsniom. func{acjclm.
organizacjom spolecznym i zawodor.vym,

- organizacjom kulfury fizycznej i turystyki;

flzapervnianie bezpieczefstwa os6b przebywajqcych na terenie obiel<t6w, korzystaj4cych zunz4dzeh
sportowych, rekreacyjrrych i turystycznyr:h wraz z infrastruktur4 to\i,arzyszqcq oddan4 Agencji
w u2ytkowanie,
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g) prowadzenie dzia.lalno$ci upor.vszechniaj4cej i promocyjnej z zalcrcsu hultlrry fizycznej,
wsp6lzawodnictwa sportowego i zdrowego stylu zycia,

h) plowadzenie szl<oleri sportor,vych dla dzieci i m{odziezy,

i) koordynowanie spraw zt'ti4zanych ze sportem szkdl podstaivowych,

j) wspdlpracg z klubanri sportowyrli w zakr:sie organizacji i prornocji imprez sportowych,

k) wspdlpracq z miastami partnerskimi w zalcresie sportu, rekreacji i turystyki,

l) promocjq tradycji sportowych Grninl, Prutlnik,

m) wsp6lprac9 z Gminq Prudnik w zakresie:tworzenia i realizaoji strategii rozwoju obiektdw sportowyclr;

2) W zaktesie pror.nocji, popvez Swiadczenie uslug na rzeczwspllnoty samorzqdowej, trvorzenie rvarunkdw
aktywizacji gospodarczej, promocjg oraz prcrwddzeuie innej dzialalnosci wazuej dla rozwoju Gminy, w tym
poptzez..

a)budowanie atrakcyjnego wizerunku oraz silnej nrarki produlct6w miejscorvych poprzez integracjg
marketingow4 w obszarach kultury, turystyki, rekreacji, spo{tu. mozliwo$ci rozwoju oraz jako$ci zycia"

b) promocjq turystycznq uu,zglgdniaj4cq atuty polozeniA ofertg kulturaln4" c:ry te2 sportowo rekreacyjn4,

c)budowanie paftnerstwa rvobszarze produktu turyttycznego Cminy Prudnik wtym turystyki sakralnej
z przedstawicielami lokalnej branZy turystycznej, organizacji spolgczr.rych, jednostek crganizacyjrrych
gmirry i Urzgdu Miejskiego,

d) wspieranie jednostek organizacyjnych rv prornocji prestiZowych wydarzeri, w t-vm konfenencji, festirn'ali
kulturahiych oraz zawod6w sportowych,

e) promocjg dostgpnyeh przestrzeni w miejscowodciaeh wchodz4cych w sklad Gniny Pruduik z puhktu
widzenia atiakcji turys11,.rr'tt.h, jako$ci 2.ic'ia. atrakcyjrro$ci oferty inwestycyjnej,

f) u,spdlpracg z Urzgdenr Miejskirn w obszarze definiowania przestrzeni na cele rekreacyjne,
wypoczynkowe i kulturalne, oczekiwari mieszkanc6w wtym zakxosie oraz budowanie pozytywncgo
rvizerunku Cnii ny Frudrri k,

g) promowanie i wspieranie innowacyjnoici oiaz przedsigbiorczo$ei fl. , in. poprzez organizowftnie
konferoncj i, semi nari6w itp.,

i) udziai w targach i wystawach gospodarczych oraz ich organizacjg,

k) kreowanie, inicjowanie oraz wdraZarrie prr:jekt6w istotnych dl* rozwoju i wizerunku Gmirry Prudnik.

l) koordynowanie rvsp6lpracy z zagranic4

nr) dzialalno$o wydawnicz4,

n) badanie satysfakcji mieszkaic6w z realizacji polityk publicznych,

$ 6, Agencja zarz4d;za nastgpuj4cymi obiekta.mi:

l) potozonymi w Prudniku:

a) stadionem sporto\eym przy ul. Kolejowej l\rvz towarzysz4cq infrastruktur4,

b) hal4 sportolvq przy ul. Luczniczej,

c) kqpieliskiem odkrytym wrazz towarrysz4,34 infraslruktu14przy ttl. Zwyciqstwa,

d) stadionem sportowym przy ul, Woskiej,

e) kompleksem sportowo - rekreacyjnym w Parku Miejskin:, wsklad kt6rego wchodzq: boisko Orlik, korE,
teni,sowe, plac rekreacji dzi ecipcej,

f) boislcami wielofunkcyjnymi przy ul, Podgtinrej,

g) konrpleksem sportowym,,S6jka",

h) boiska sportowe do koszykdwki i siatkdwki olaz place zabaw wykonane w tatlach lV etapu rewitalizacji
Sr6dmie$cia Prudnik;
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2) wielofunkcyjnymi $ciezkanri rekreacyjnyrnl';

3) amfitealr'em wraz zzapleczem socialnym w M<lsz_czance;

4) nieruchomoSciami stano\,viqcymi boiska :iportowe ui: Czy2owicach, Mieszlcorvicach, lr,liemystoriricach.
Rttdziczce, Moszczance, L4ce Pludnickiej, lszybowicach, Wierzbcu wruzztorvarzyszqcq irn infrastrukilrrq.

$ 7. l. Agencj4 kierLrje Dyrektor, Ictdrego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Prudnika,

2' Dyrektor Agencji dziala jednoosobowo na podstawie pelnomocnictr,va udzielonego przez Burnristrza
Prudnika.

3. Dyrektor zarz4dza. calokszta{tem dzialalnodci Agencji, czuwa nad j"j mierLiem ijcst za
nie odpowiedzialny.

$ 8. Do zakresu dziatanja Dyrektora Agencji naleZy w suczeg6lnosci:

i) o96|le kierownictwo w sprawach dzialalnoi;ci podqtawowej i aclministracyjnej;

2) reprezentowanie Agenoji na zewn4trz;

3) opracowyrvanie dokumentacji wewnEtrznrj Agencji w tym regulalnin6w, ihstrukcji i polityk zgoclnie
z obowi4zuj4cy mi przep isam i prawa;

4) opracowywanie i przedkladanie, do zatwie,rdzenia Burnristrzowi Prudnika regulaminu organizacyjnego
A ge ncj i w faz ze szczeg6louy m schenr atem orgarr izacyj nym ;

5)wykonywanie wimieniu pracodawc; czynno$ci rvsprawach zzakresu prawa pracy wobec pracon,nikdw
zatrudnionyeh w Agencj i.

0 9, I. W Agencji zatrudnia siq pracownikdw zgodnie z regulaminem organizacyjnym i schematem
organizacyjnym.

2.Zasady zatrudniania i wynagradzania prac,ownik6w Agencji okre(laj4 odrr3bne przepisy.

$ 10' I Agencja, jako jednostka or.ganiarcyjna Grniny Prudnik nie posiadaj4ca osobc,wodci prawnej
zarz4dza powierzonytn jej mienien w zakresie Lrdzielonych upowaT-nieA przezBurmistrza Prudnika,

?. Agenoja gospodaruj4c powiereonym rnierriem 'zapewnia jego skuteczn4 oc:hronE.

3. Agencja prowadzi ewidencjg porvierzone,go nrienia oraz przeprowadzajego inwentaryzacjq na zasedach
<lkre$lonych w odrgbnych przepisach, r

$ 11. l. "Agencja prowadz:i gospodarkE finansourq na zasadach okre3lonych dla jednostki budzetowej.
wynikajqcych zustawy zdnia2':l sierpnia.009rr. ofinansach publicznych wr;pos6b okre$lon,y wprzepisach
wykonawczych do ustawy.

2, Agencja posiada odrgbny rachunek bankowy,

3. Podstarv4 gospodarki finansowej Agencji.iest roczny plan finarrsorvy.

4.Agencja przedldada Radzie Miejskiej rcrczne sprawozdania zcaloksztaltu dzialalno$ci wterminie do
korica Il kwarta{u roku nastgpnego.

$ 12. Zmiany rv Statucie mog4 byi dokonane w trybie wia5ciwym dla jego nadania.
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