
Zarządzenie Nr 173/19 

Prezydenta Miasta Zawiercie 

z dnia 09.04.2019 r. 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia 140/19 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 12.03.2019 r. w sprawie 
ustalenia cen za usługi użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji    
w Zawierciu. 

  

     Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej                        
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/215/07 Rady Miejskiej                                            
w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Zawiercie ustalenia 
wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej na terenie Zawiercia  
 

- zarządzam- 

§1 

Zmienić treść §3 Zarządzenia Nr 140 /19 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 12.03.2019 r. w sprawie 
ustalenia cen za usługi użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji                       
w Zawierciu, który otrzymuje brzmienie:   

„§ 3 Udziela się 20%ulgi w ponoszeniu opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji          
w Zawierciu stowarzyszeniom statutowo zajmujących się propagowaniem aktywności ruchowej                    
i zdrowotnego trybu życia oraz mających status organizacji pożytku publicznego w myśl art.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy organizacji 
zajęć sportowo-ruchowych na rzecz swoich członków. Członkowie tych stowarzyszeń, którzy ukończyli 
55 rok życia i są mieszkańcami Zawiercia, uprawnieni są do korzystania z obiektów Ośrodka Sportu         
i Rekreacji w Zawierciu (kryta pływalnia przy ul. Pomorskiej, basen miejski w okresie letnim przy                
ul. Sienkiewicza, siłowni zlokalizowanej w obiekcie OSiR i OSiR II) wnosząc jedynie opłatę                           
za każdorazowe korzystanie z wymienionych obiektów w wysokości 1,00 zł”.  

 

§2 

Pozostałe zapisy Zrządzenia 140/19 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 12.03.2019 r. w sprawie 
ustalenia cen za usługi użyteczności publicznej świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji                     
w Zawierciu pozostają bez zmian.  

§3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu. 

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości                    
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zawierciu ul. Moniuszki 10, w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zawierciu 
ul. Blanowska 40, w Krytej Pływalni ul. Pomorska 61 w Zawierciu, w Obiekcie Wielofunkcyjnym                        
ul. Wierzbowa. 
 

 

Prezydent Miasta  
                                                                                                                                       Łukasz Konarski 
 

Sprawdzono pod względem formalnym  
                                                                                                     Adwokat Wojciech Berendowicz 

 


