UCHWAŁA Nr XL/301/2014
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 kwietnia 2014r.
w sprawie : zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z
kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” należących do
Gminy Kleszczewo.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z
2014 poz. 379) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje :

§1
W Regulaminie korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”
należących do Gminy Kleszczewo - załączniku do Uchwały Nr XLI/280/2010 Rady
Gminy Kleszczewo z dnia 25 lutego 2010r. wprowadza się następującą zmianę:
§ 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
„ 1. Obiekt czynny jest przez cały rok za wyjątkiem niedziel i świąt państwowych i
kościelnych ( uznanych ustawowo za dni wolne od pracy), poza zastrzeżeniem
określonym w ust. 2 pkt 3).
2. Zajęcia w obiekcie odbywają się :
1) w miesiącach od marca do listopada w godzinach :
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół gminnych:
- od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz.15.00
b) boiska dostępne dla pozostałych użytkowników obiektu :
- od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz.21.00
c)w soboty od godz. 10.00 do godz. 21.00
d) w czasie wakacji letnich :
od poniedziałku do soboty od godz. 10.00 do godz. 21.00
2) w miesiącach od grudnia do lutego w godzinach :
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół gminnych:
- od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz.15.00
b) boiska dostępne dla pozostałych użytkowników obiektu :
- od poniedziałku do piątku od godz.15.00 do godz.19.00
c)w soboty od godz. 10.00 do godz. 18.00
d) w czasie ferii zimowych :
od poniedziałku do soboty od godz. 10.00 do godz. 18.00.
3) w miesiącach od maja do września w niedziele od godz. 14.00 do godz.
19.00, w ramach potrzeb uzgodnionych z zarządzającym.
3. W sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządzający może
zawiesić lub ograniczyć korzystanie z obiektu.

4. Z przyczyn niezależnych od zarządzającego oraz na czas remontów i
koniecznych napraw korzystanie z obiektu może być ograniczone lub
odwołane.
5.W uzasadnionych przypadkach zarządzający może
wyrazić zgodę na
korzystanie z obiektu w czasie świąt i niedziel z zastrzeżeniem w ust. 2 pkt.
3.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Lesiński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XL/301/2014
z dnia 30 kwietnia 2014r.

Zgodnie z art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy jest uprawniona
do ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.
Kompleks boisk sportowych "Orlik 2012
Kleszczewo

stanowi własność komunalną Gminy

i jest obiektem użyteczności publicznej, który służy mieszkańcom

gminy, w tym uczniom szkół, dzieciom i młodzieży, klubom sportowym, grupom
zorganizowanymi osobom fizycznym do przeprowadzenia zajęć i imprez sportoworekreacyjnych, w tym prowadzenia rozgrywek sportowych.
Proponowana zmiana uchwały związana jest z zwiększeniem zapotrzebowania
mieszkańców na korzystanie z obiektu, w szczególności w niedzielę. Biorąc pod
uwagę oczekiwania mieszkańców w zakresie korzystania z kompleksu wprowadza
się możliwość korzystania z obiektu w niedzielę w miesiącach od maja do września,
w godz. od 14.00 do 19.00 w ramach potrzeb uzgodnionych z zarządcą obiektu.
Mając powyższe na
uzasadnione.

uwadze podjecie przedmiotowej uchwały uznaje się za

