
UCHWAŁA NR VI/26/2011
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

                                                    z dnia 21 lutego 2011 r. 

zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk 
sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 
26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałania 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2007, Nr 70, poz.473 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/276/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 
8 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych 
„MOJE  BOISKO  ORLIK  2012”  w  Książu  Wlkp./  (Dz.  Urz.  Województwa 
Wielkopolskiego Nr 102, poz. 1928) wprowadza się następujące zmiany:

w § 4:
a) ust. 2. otrzymuje brzmienie: 
 „  ust.2.   Zajęcia  sportowe z  zastrzeżeniem ust.  3  odbywają  się  w następujących 
dniach  i godzinach:

1)  poniedziałek od   8.00 - 15.00
2)  od wtorku do piątku od   8.00 - 22.00 
3)  sobota i niedziela od 14.00 – 22.00”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„ust.3. W miesiącach: lipiec i sierpień zajęcia sportowe odbywają się w następujących 
dniach i godzinach:

1) od poniedziałku do piątku  od 16.00 – 22.00
2) sobota i niedziela  od 14.00 – 20.00”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

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

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                 w Książu Wlkp.

                                /-/  Paweł Walkowiak



Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/   26     /2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21   lutego 2011r.

Uchwała  nr XLVIII/321/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 października 

2010r.  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  radą  działalności 

pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego  w dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji  nakłada 

obowiązek konsultowania  z  w/w podmiotami  projektów aktów prawa miejscowego,  które 

dotyczą ich statutowej działalności. 

Przedmiotowa  uchwała  jest  aktem  prawa  miejscowego  i  dotyczy  statutowej 

działalności  niektórych  organizacji  pozarządowych  działających  na  terenie  Gminy  Książ 

Wlkp.  W związku  z  powyższym została  poddana procedurze  konsultacji.  Zainteresowane 

podmioty  terminie od 07-21.02.2011r. miały możliwość wyrażenia swojej opinii na piśmie w 

sprawie  poddanej  konsultacji.  We  wskazanym  terminie  do  tut.  Urzędu   wpłynął  jeden 

Formularz  zgłoszenia  opinii  zainteresowanej  organizacji,  która zaproponowała  zmiany w 

godzinach  funkcjonowania  boiska  Orlik  2012.  Proponowane  zmiany  nie  zostały  jednak 

uwzględnione w projekcie uchwały.  

Określone  w  uchwale  godziny  otwarcia  boiska  są  wynikiem  dokonanej  analizy 

frekwencji  osób  korzystających  z  obiektu  w  roku  2010r.  i  stanowią  odzwierciedlenie 

zainteresowania mieszkańców kulturą fizyczna i sportem na terenie gminy. 

W związku powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

                                  Burmistrz

                         /-/ Teofil  Marciniak

     


