
 

 

UCHWAŁA NR XX.153.2020 

RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU 

z dnia 4 maja 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Miejskiego Centrum 

Kultury i Rekreacji w Strumieniu 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), po przeprowadzeniu konsultacji – na wniosek Burmistrza Strumienia – 

Rada Miejska w Strumieniu 

u c h w a l a: 

§ 1. W Regulaminie Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu stanowiącym załącznik 

do uchwały Nr XLVII.395.2014 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad 

i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji - wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w części II. Regulamin basenu kąpielowego: 

a) w ust. 8 dodaje się pkt 9, w brzmieniu: 

„9) wprowadzania zwierząt na teren basenu.”, 

b) dodaje się ust. 12, w brzmieniu: 

„12. Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do wyjścia z wody najpóźniej o godzinie 18.45.”, 

c) dotychczasowe ust. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 oznacza się odpowiednio jako ust. 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24. 

2) w części IV. Regulamin kortów tenisowych oraz kortów do squasha: 

a) zmienia się brzmienie zdania pierwszego w ust. 1, które otrzymuje brzmienie: 

„1. Korty tenisowe i korty do squasha są czynne od kwietnia do października każdego roku z tym, 

że od kwietnia do września w godzinach od 9.00 do 20.00, w październiku w godzinach od 9.00 

do 19.00”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

   

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Czesław Greń 
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