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UCHWAŁA NR XXXV/272/18
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 29 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich i bieżni
w Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianą) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 30 marca 2015 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich i bieżni w Centrum Sportu i Rekreacji
w Babimoście wprowadza się następujące zmiany:
w § 1:
- ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Boisko piłkarskie główne przeznaczone jest tylko do rozgrywania meczów ligowych wg
terminarza, okolicznościowych meczów i turniejów towarzyskich, ewentualnego wynajmu dla
zorganizowanych grup sportowych. Treningi i inne zajęcia piłkarskie odbywają się na boisku piłkarskim
od marca do października w godzinach od 8:00 do 20:00 w dni powszednie, a w soboty i niedziele od
godziny 14:00 do godziny 20:00. W okresie od listopada do lutego zajęcia odbywają się od godziny 8:00
do godziny 17:00 w dni powszednie, a w soboty i niedzielę od godziny 14:00 do godziny17:00.”,
- ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Bieżnia dostępna jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku w ciągu roku szkolnego
w godzinach od 8.00 do 14.30, pierwszeństwo do korzystania z bieżni mają zorganizowane grupy
szkolne pod opieką nauczyciela. W dni powszednie bieżnia dostępna jest od kwietnia do września
w godzinach od 8:00 do 21:30, natomiast w soboty i niedziele w godzinach od 14:00 do 21:30.
W okresie od października do marca z bieżni korzystać można w dni powszednie w godzinach od 8:00
do 17:00, a w soboty i niedzielę od 14:00 do 17:00.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Maszewski

