
UCHWAI.A NR XXX / 52 / 2017
RADY MIASTA WLOCLAWEK

zdnia2T marca 2017 r.

zmieniaj4ca uchwalg w sprawie wysoko5ci oplat za kozystanie z miejskich obiekt6w i uz4dzeh
sportowo-rekreacyjnych uiytecznoSci publicznej pozostajqcych w tnivalym zanqdzie O6rodka
Sportu i Rekreacji we Woclawku.

Na podstawie art,18 ust,2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoaqdzie gminnym (Dz. U,

z 2016 r. poz.446,po2.1579 oraz po2.1948\ onz ar1.,4 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku

o gospodarce komunalnej (Dz. U. 22016 r. p02,573,p02.960 ,po2.1920 oraz po2.2260\

uchwala sig, co nastgpuje:

$1.W uchwale Nr MVI/134/2016 Rady Miasta Woclawek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie
wysokoSci oplat za kozystanie z miejskich obiekt6w i unqdzen sportowo+ekreacyjnych u2ytecznoscr
publicznej pozostajqcych w trwalym zazqdzie OSrodka Sportu i Rekreacji we Woclawku wprowadza siq
nastepujEce zmiany :

1) W zalqczniku nr 2 do uchwaly pkt.S ppk.2.2.2 otaymuje nastqpujqce bzmienie :

2.2.2. opqa bez szatni i prysznica karnet 5,0021/mc

2) W zatqczniku nr 2 do uchwaly dodaje sig punkt 12 w nastqpujqcym bzmieniu :

12. Korty tenisowe od poniedzialku do pi4tku:

12.'l.dogodz. 15.00
'12.2.0d godz. 15:00

1 2.3 sobota, niedziela:

15,00 zllgodz./kort
20,00 zllgodz./kort
20,00 zllgodz./kort

3) W zalqczniku nr 4 do uchwaly dodaje siq pkt 1.2. w nastQpujEcym bamieniu :

1 .2. Pzy umowach kr6tkoterminowych stawka proporcjonalna liczona jako lloraz 1/ro stawki
miesigcznej i liczby dni.

4) W zalqczniku nr 4 do uchwaly pkt.2 otzymuje nastgpujqce bzmienie :

2. Umieszczenie reklam jednorazowych w czasie truania imprezy biletowanej platnej,

niezale2nie od ilo6ci reklam i ich powiezchni na ka2dym z obiektow 700,00 zlldziei

$2, Wykonanie uchwaly powieza siq Prezydentowi Miasta Woclawek.

$3.'l.Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzgdowym
Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego .

2,Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomo6ci popzez ogloszenie w Biuletynie

Informacji Publicznej Uzgdu Miasta Wloclawek.



UZASADNIENIE

OSrodek Sportu i Rekreacji we Wloclawku funkcjonuje jako jednostka
bud2etowa. W zwiqzku z powy2szym ustalenie wysokoSci oplat za korzystanie
z miejskich obiekt6w i urzqdzefi spo rtowo-rekre acyjn ych u2ytecznoSci publicznej
pozostajqcych w trwalym zarzqdzie OSrodka Sportu i Rekreacji we Wloclawku podlega
pfzepis0m ustawy o gospodarce komunalnej oraz ustawy o samorzEdzie gminnym.

Podjgcie uchwaly w przedlo20nym brzmieniu jest warunkiem niezbgdnym
do wlaSciwego i pelnego wykorzystania mienia pozostajqcego w zarzqdzie Osrodka
Sportu i Rekreacji we Wloclawku. Proponowane wysokosci oplat znajdu14
uzasadnienie finansowe, a jednoczeSnie uwzglgdniajq realia mikroekonomiczne
mieszkaic6w Wloclawka i jednostek kultury fizycznej dzialaj4cych w naszym mie$cie.
Niniejsza uchwala stanowi odpowied2 na zmieniajqce sig potrzeby wloclawran
w zakresie aktywno6ci fizycznei i w my6l Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010
roku wplywa na tworzenie warunkdw, w tym organizacyjnych, sprzyjajqcych rozwojowi
s 00rIu.

Uchwala w przedlo2onym brzmieniu uwzglqdnia nowe czynno3ci
wyk0nywane na Eecz korzystajqcych z obiekt6w i uzupelnia dotychczasowe
unormowania. Jej podjgcie jest potrzebne z uwagi na 2ywotne interesy spolecznoSci
Wloclawka.

Zaproponowane zmiany prowadzq za16wno do usprawnienia dzialalnoSci
OSrodka Sportu i Rekreacji we Wloclawku jak r6wnie2 stanowiq odpowied2 na
postulaty zglaszane m.in. przez jednostki kultury fizycznej dzialajqce w naszym
m ieS cie.

Podjgcie uchwaly wynika z faktu, i2 regulacje prawne w tym zakresie lezq
w gestii organu stanowi4cego, w zwiEzku z powy2szym zasadne jest podjgcie
niniejszej uchwaly,

DYBEKTO


