UCHWAŁA NR XXXV/246/13
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr IX/55/11 w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych
"Orlik 2012" przy ul. Polnej w Lądku-Zdroju
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z późn.zm. ) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej nr IX/55/11 w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych
"Orlik 2012" przy ul. Polnej w Lądku-Zdroju, wprowadza się następujące zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr
IX/55/11 :
1. Zmienia się § 2. Harmonogram korzystania z boiska, który otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Harmonogram korzystania z boiska:
a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
b) boisko dostępne dla dzieci i młodzieży oraz innych chętnych:
- w okresie wiosennym ( 1 III – 30 VI ): poniedziałek – piątek 16.00 – 21.00, sobota – niedziela 09.00 – 21.00
- w okresie letnim ( 01 VII – 31 VIII ): poniedziałek – niedziela 09.00 – 21.30
- w okresie jesiennym ( 01 IX – 31 XI ): poniedziałek – piątek 16.00 – 20.00, sobota – niedziela 09.00 – 20.00
c) w przypadku organizowania zajęć szkolnych w soboty, boisko jest ogólnie dostępne od godz. 16.00
2. Ze względu na zalecania użytkowania nawierzchni boisk kompleksu „Orlik 2012” wprowadza się zakaz
korzystania z boisk w przypadku spadku temperatury powietrza poniżej -5°C.
3. Animator ustala w formie pisemnej szczegółowy harmonogram zajęć odbywających się w terminach
określonych w ust.1,2,3,4 na okresy co najmniej miesięczne, po uprzednim zapoznaniu się z opiniami i wnioskami
dyrektorów szkół, stowarzyszeń kultury fizycznej i innych podmiotów.
4. Burmistrz jest upoważniony do zmiany przyjętego na dany okres harmonogramu lub odwołania niektórych
zajęć objętych harmonogramem w przypadku organizacji imprez sportowych, które nie były planowane.
§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142,
poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska jest uprawniona do ustalania zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.Kompleks boisk sportowych "Orlik 2012 znajdujący się przy
ul.Polnej w Lądku-Zdroju stanowi własność komunalną Gminy Lądek-Zdrój i jest obiektem użyteczności
publicznej. Służy mieszkańcom miasta, w tym uczniom szkoły, dzieciom i młodzieży, klubom sportowym,
grupom zorganizowanym i osobom fizycznym do przeprowadzenia zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych,
w tym prowadzenia rozgrywek sportowych. Z tych tez względów należy określić regulamin korzystania
z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012". Przedłożony projekt uchwały zawiera zmiany w § 2 regulaminu
korzystania z kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012" przy ul. Polnej w Lądku-Zdroju stanowiący załącznik
nr 1 uchwału nr IX/55/11 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju. Zmiany dotyczą wydłużenia okresu użytkowania boisk
w okresie jesiennym do końca listopada co jest spowodowane dostosowaniem do okresów obowiązujących
programów dla animotorów. W związku z zaleceniami użytkowania sztucznych nawierzchni boisk kompleksu
„Orlik 2012” wprowadza się zakaz korzystania z boisk w przypadku spadku temperatury powietrza poniżej 5°C. Wobec powyższego przyjęcie proponowanej uchwały jest uzasadnione.
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