
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów  znajdujących 
się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji   i Rehabilitacji” 

oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za 
korzystanie z obiektów

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.            
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ),art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r 
o gospodarce komunalnej(Dz. U. z 2017r. poz. 827, z 2018 r. poz.1496 i 1693 oraz z 2019 r. 
poz.492)oraz uchwały Nr XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011r   w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025, Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/306/04  Rady Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2004r.  w sprawie 
przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących w zarządzie jednostki budżetowej pn. 
„Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina 
do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów wprowadza następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się ogólne zasady i tryb korzystania z miejskich  obiektów sportowych –    jak 
w załączniku do niniejszej uchwały- będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu, 
Rekreacji i Rehabilitacji  w Szczecinie.”;

2) w załączniku do uchwały- Ogólne zasady korzystania z miejskich  obiektów sportowych  
będących w zarządzie  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rehabilitacji  w Szczecinie w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Stowarzyszenia Kultury fizycznej uczestniczące we współzawodnictwie Ministerstwa 
Sportu i Turystyki”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Zespół Szkół Sportowych w Szczecinie”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie”,

d) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

W roku 2004 r. uchwała XV/306/04 z dnia 10.01.2004 w sprawie przyjęcia zasad korzystania    
z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu 
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rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do ustalania wysokości cen 
i opłat za korzystanie z obiektów obejmowała wszystkie obiekty znajdujące się w zarządzie MOSRiR. 
W związku z tym, że liczba obiektów będących w zarządzie MOSRiR znacznie wzrosła zachodzi 
konieczność uaktualnienia wykazu obiektów będących w zarządzie MOSRiR . Proponuje się 
uporządkowanie tej uchwały w następujący ogólny zapis „będących   w zarządzie 
MOSRiR”.  MOSRiR otrzymując w latach kolejnych następne obiekty będzie mógł je udostępniać 
w oparciu o tą uchwałę.
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