UCHWAŁA NR XLIV/507/13
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych
użyteczności publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz upoważnienia do
określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203
oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr
217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ośrodku – rozumie się przez to Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji - trwałego zarządcę
nieruchomości oraz administratora obiektów użyteczności publicznej;
2) obiekcie lub obiektach - rozumie się przez to gminne obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne
pozostające w trwałym zarządzie lub użytkowaniu ośrodka;
3) korzystającym - rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, albo jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która na mocy niniejszej uchwały, stosownej umowy, w tym
poprzez wniesienie opłaty, korzysta z obiektu.
§ 2. Korzystający z obiektów zobowiązani są do zachowania porządku, zasad bezpieczeństwa oraz
przestrzegania regulaminów, szczegółowo określających zasady korzystania z poszczególnych
obiektów i urządzeń, ustalonych przez ośrodek.
§ 3. 1. Korzystanie z obiektów ośrodka jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2. Prawo do ulgowego korzystania z obiektów ośrodka przysługuje następującym podmiotom
mającym siedzibę w Białymstoku i wskazanym przez nie osobom:
1) placówkom oświatowym, w których funkcjonują klasy o profilu wskazującym na potrzebę
realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej;
2) organizacjom, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
jednostkom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji, wsparcia rodziny, na
zajęcia organizowane z udziałem podopiecznych;
3) stowarzyszeniom i klubom sportowym na organizację zawodów, treningów i sprawdzianów.
3. Na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 2, pkt 1 i 2, Prezydent Miasta Białegostoku,
w przypadkach szczególnie uzasadnionych, może zwolnić z opłat za korzystanie z obiektu
wnioskodawcę i wskazane przez niego osoby.
4. Prawo nieodpłatnego korzystania z obiektów ośrodka mają osoby uczestniczące w programie
bezpłatnej nauki pływania dla klas trzecich szkół podstawowych z siedzibą w Białymstoku.
5. Ulga w korzystaniu z usług ośrodka może być przyznana dzieciom i młodzieży, studentom do
ukończenia 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz innym osobom, którym ulgi przysługują na
podstawie odrębnych przepisów, w tym na podstawie uchwały Rady Miasta Białystok Nr
XXXIX/473/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu "Białostocka Karta Dużej
Rodziny".
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§ 4. Uzyskanie ulg, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, będzie możliwe po złożeniu wniosku do
Prezydenta Miasta Białegostoku oraz spełnieniu następujących warunków:
1) względy społeczne i ekonomiczne:
a) korzystający z ulgi muszą posiadać ważne orzeczenie, stwierdzające zalecenia do korzystania
z danych usług samodzielnie lub z opiekunem;
b) wnioskodawcy dostarczają oświadczenia o trudnej sytuacji materialnej i ekonomicznej
podopiecznych, które mogą być poparte dodatkowymi zaświadczeniami o dochodach
z ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku,
2) istotne znaczenie dla promocji Miasta:
a) ulgę mogą otrzymać podmioty organizujące wydarzenie rangi ogólnopolskiej lub
międzynarodowej, mające istotne znaczenie dla promocji Miasta, cieszące się zainteresowaniem
mieszkańców;
b) zastosowanie powyżej 50 % ulgi wyklucza możliwość udzielenia dodatkowego wsparcia
z budżetu miasta Białegostoku na to zadanie,
3) istotne znaczenie dla rozwoju sportu w Białymstoku:
a) ulga w korzystaniu z obiektów może być udzielona na realizację zajęć sportowych, organizację
zawodów, treningów i sprawdzianów, organizacjom, które osiągają wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym, przyczyniają się do rozwoju sportu w Białymstoku;
b) ulgowe korzystanie z obiektów może być przyznane zawodnikom, reprezentującym białostockie
kluby sportowe, w okresie otrzymywania przez nich stypendium olimpijskiego Prezydenta
Miasta Białegostoku.
§ 5. Wnioski opiniują pod względem merytorycznym właściwe departamenty/biura Urzędu
Miejskiego w Białymstoku oraz Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wskazuje dostępność
poszczególnych obiektów, termin i czas ulgowego korzystania.
§ 6. Decyzję w sprawie przyznania ulgi za korzystanie z obiektów ośrodka podejmuje Prezydent
Miasta Białegostoku. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
§ 7. Powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku określenie sposobu ustalania przez ośrodek
cen i opłat za korzystanie z obiektów, przy uwzględnieniu kosztów utrzymania, wysokości dotacji
przedmiotowych i stosowanych ulg.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIX/626/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białymstoku oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat
za korzystanie z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r., Nr 243 poz. 3015 oraz z 2013, poz.
605).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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