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Poz. 358
OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk
„Orlik”
1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 159/6/XVIII/12 Rady Miejskiej w Iłowej z 8 listopada 2012 r. w
sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r. poz. 2276), z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 52/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z 29 czerwca 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i § 3
uchwały Nr 52/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z 29 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad
i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r. poz. 1293), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak
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Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 9 lutego 2016 r.
Uchwała Nr 159/6/XVIII/12
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik”
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2015 r. poz. 1515 i 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1. Kompleks boisk "Orlik" jest obiektem ogólnodostępnym, zlokalizowanym przy ul Piaskowej w Iłowej.
§ 2. Kompleks jest własnością Gminy Iłowa. Administratorem obiektu jest Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Iłowej.
§ 3. Korzystanie z kompleksu jest bezpłatne.
§ 4. Kompleks jest udostępniany:
1) w okresie nauki szkolnej (wrzesień – listopad i marzec – czerwiec):
a) dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w okresie roku szkolnego – od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:00;
b) dla wszystkich chętnych:
- wtorek - piątek w godzinach 15:00 – 21:00,
- sobota w godzinach 12:00 – 20:00,
- niedziela w godzinach 12:00 – 20:00;
2)1) w okresie szkolnej letniej przerwy wakacyjnej (lipiec – sierpień):
- sobota – niedziela w godzinach 13:30 – 21:30,
- wtorek – piątek w godzinach 15:30 – 21:30.
§ 5. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w § 4 pkt 1 koordynuje pełniący dyżur
instruktor sportu.
§ 6. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do „Rejestru użytkowników”
prowadzonego przez instruktora sportu.
§ 7. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.
§ 8. 1. Warunkiem korzystania z kompleksu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem
nie należy:
a) używać butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców (na boisku piłkarskim dopuszcza
się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego),
b) używać sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, (np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolki
itp.),
1) §

4 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr 52/7/XI/15 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2015 r. o
zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk „Orlik” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2015 r.
poz. 1293), która weszła w życie z dniem 21 lipca 2015 r.
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c) niszczyć urządzeń sportowych i płyt boisk,
d) wchodzić na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) wnosić jedzenie oraz żuć gumę (napojów chłodzących nie można spożywać na płytach boisk),
f) zaśmiecać terenu kompleksu oraz wnosić opakowania szklane lub metalowe,
g) przeszkadzać innym użytkownikom kompleksu w zajęciach lub grze,
h) zakłócać porządek i używać słów wulgarnych,
i) przebywać na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, z wyjątkiem zorganizowanych grup
sportowych,
j) wprowadzać zwierzęta,
k) korzystać z boisk bez zgody instruktora sportu.
§ 9. 1. Instruktor sportu jest uprawniony do:
1) nakazania zmiany obuwia sportowego, stroju,
2) zwracania uwagi na niewłaściwe zachowanie,
3) nakazywania opuszczenia terenu kompleksu osobom, które nie stosują się do obowiązujących na terenie
kompleksu zasad.
2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk kompleksu decyduje
instruktor sportu.
§ 10. Osoby korzystające z kompleksu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.2)

2) Uchwała

weszła w życie 1 grudnia 2012 r.

