
UCHWAŁA NR LX/542/2014
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
30 września 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów 

Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co 
następuje:

§ 1. 
W załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 

30 września 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z obiektów Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Obiekt jest udostępniony codziennie od godz. 9:00 do 22:00.”;
2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Zarządzający nie zapewnia ochrony i nadzoru osobom ćwiczącym, biorącym udział 
w zajęciach i imprezach sportowych, jak i osobom przebywającym na terenie obiektu 
w charakterze widzów. Wszelką odpowiedzialność ponoszą organizatorzy zajęć, zawodów 
i innych imprez.”;

3) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu lub niestosujące się do 
zaleceń obsługi i służb porządkowych mogą być usunięte z terenu obiektu.”;

4) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Zarządzający nie odpowiada za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia oraz 
wypadki spowodowane w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.”;

5) uchyla się pkt 13.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

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

Województwa Wielkopolskiego oraz podlega ogłoszeniu w siedzibie Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji w sposób zwyczajowo przyjęty.
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UZASADNIENIE

W związku z powstaniem nowych boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz udostępnieniem
ich mieszkańcom Miasta i Gminy Swarzędz, istnieje konieczność wprowadzenia zmian w
treści regulaminu w celu uporządkowania spraw organizacyjnych związanych z ich
funkcjonowaniem.
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