
  

UCHWAŁA NR LI/786/18 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia 18 czerwca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 994
1)

) oraz art. 4 ust. 2  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 827) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/356/16 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2016 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 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 2714 i poz. 3069) wprowadza się następującą zmianę: 

- w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prawo do ulg w korzystaniu z obiektów ośrodka przysługuje dzieciom, w tym dzieciom do 7 roku 

życia z ich bezpośrednim opiekunem i młodzieży, studentom do ukończenia 26 roku życia, osobom 

zaliczonym do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważny 

dokument potwierdzający to zaliczenie, wraz z opiekunem oraz innym osobom, którym ulgi przysługują 

na podstawie odrębnych przepisów, w tym na podstawie uchwały Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta 

Białystok z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu "Białostocka Karta Dużej 

Rodziny" oraz uchwały Nr VII/77/15 Rady Miasta Białystok z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia Programu "Karta Aktywnego Seniora".”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.  

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Mariusz Krzysztof Gromko 

                                                      
1) 

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 29 czerwca 2018 r.

Poz. 2891
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