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UCHWAŁA NR Xll99lo7

RADY MIEJSKIEJ BIAŁBGO§TO

z dnia 20 kwiętnia 2007t,

w §prawie za§&d i trybu korrystania z pływalni, znajdującej się na t€ronie Domu
Pomocy §połecznej w BiaĘmstoku, ul. Baranowicka 203, dla osób nie będących

mieszkańcami Domu oraz upoważnienid Prerydenta Mi*sta Białegostoku do ustalania
opłat za korzy§tanie z pływalni Domu.

Na podstawie art. 40 ust. 2 p|ł 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz,U. z2001r. Nr 142, paz.759l, z2007 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 1,53,poz. I27|, Nr 214, poz. 1806, z2003 r, Nr 80, poz.717, Nr t62, poz. 1568, z
2004 t. Nr 102, poz. 1055, Nr 1 16, poz. Iż03, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441r, Nr 175, poz. |457,
z2Oa6 r. Nr 17, paz. I28, Nr t8l, poz.1337) oraz ań.4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996
r, o go§podarce komunalnej @z. U. z L997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr t21, poz.
77a, z 1998 r. Nr 106, poz, 668, zZaaż r. Nr 113,poz.984, z2a03 r, Nr 96, poz.874, Nr 199,
paz,1937), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1, Ustala się zasady i tryb korzystania z płył,aini, znajdującej się na terenie Domu
Pomocy Społecznej w BiaĘ,mstoku, ul. Baranowicka 203, dla osób nie będących
mieszkńcami Domu.

2. Zasady, o których mowa rv ust, 1 stanou,ią załącznik do uchwały.

§ 2. Upowazrria się Prezydenta Miasta Białegostoku do ustalania rłysokości opłat za
korzystanie z pływalni, znajdujacej się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,
ul. Baranowicka 203,

§ 3. Upowaznia się Prezydenta Miasta Białegostoku do udzielania ulg bądż zwaLniania z
odpłatności zakorzystanie z płl,walni, znajdujacej się na terenie Domu Pomocy Społecmej rv
Białymstoku, ul. Bararrowicka 203.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała,*,chodzi w zycie po upłpvie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowyrn Woj ervódźwa Podlaskiego.

Przer.vodniczący Rady
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do uchwały NR XI/99/07

Rady Miejskiej Białegostoku

z dnia2O kwietnia 2007r.

Zasady i tryb korzystania z pływalnio znajdującej się na terenie Domu Pomocy
Społecznej rv Białymstoku, ul. Baranowicka 203, dla osób nie będących mieszk*ńcami

Domu.

Korzystanie z ptywalni, znajdujacej się na terenię Domu Pomocy Społecznej w
Białymstoku, ul. Baranowicka 203, dla osób nie będących mieszkańcami Domu jest

odpłatne,

Cęnnik opłat ustala Prezydent Miasta Białegostoku, który jednocześnie określa zasady
ulgowego korzystania z pływalni, znajdujacej się na terenie Domu Pomocy Społecanej lv
Białymstoku, ul. Baranor.vicka 203,

Pływalnia Domu Ponrocy Społecmej w Białynrstoku, ul. Baranowicka 2a3 jest

udostępniana osobom nie będącynr nrieszkańcami Domu na podstawie:

a) umów na korzystanie lv określonym lv nich zakresie, zalvieranych z zainteręsowanymi
j ednostkami organizacyj nymi,

b) biletów lub kanletów wstępu.

Prezydent N{iasta Białegostoku moze zr.volnic lub udzielic uigi na zajęcia lub imprezy w
p§łvalni. znajdujacej się na terenie Donu Pomocy Społecznej w Białymstoku na
indywidualny wniosek: placówek i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
plcówek oświatowych, storvarzyszeń posiadających stafus pozytku publicznego,
stowarzy-szeń i organizacji osób niepełnosprawnych i innych wspomagających grupy
osób niepełnosprawnych, w rł,ieku poprodukclljnlłn, dzieci i rodzin, w szczególnie
uzasadnionych względami społeczn_vmi lub ekonomocznymi prąvpadkach,

Uzytkownicy pływalni, znajdujacej się na terenie Dotrru zobowiązani są do zachowania
porządku, zasad bezpieczeńsfwa oraz do przestrzegan|a regulaminów szczegółowo
określających warunki korzystania z pływalni, zrrajdujacej się na teręnie Domu.

Zabrania się korzystania z pływalni, znajdujacej się na terenie Domu przez osoby będące
pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających,

Osoby pełnoletnie korzystające z pływalni, znajdujacej się na terenie Domu ponoszą
odpowiedzialność we własnym zakesie. 

l

Dzięcii mlodzież niepełnoletnia korzystająca z pływalni, znajdujacej się na terenie Domu
lv grupaclr zorganizowanych uczestnlczy w zajęciach pod nadzotem trenera, instruktora
lub innej uprawnionej osoby pełnoletniej, klore to osoby ponoszą odpońedzialność za
b ezpieczeństwo uczestrrików zal ęć .

Szczegółowe regulaminy, o któryclr nlorva w pkt 5 opracowywane są przez Dyrektora
Domu.
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