
Uchwała Nr XLI/253/2009
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 26 maja 2009 r. 

              w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/168/2008 Rady Miejskiej  
w Swarzędzu z dnia 30 września 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminów 
korzystania z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 
ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1

W  Uchwale  Nr  XXIX/168/2008  Rady  Miejskiej  w  Swarzędzu  z  dnia  30 
września 2008 roku w załączniku nr 1 dokonuje się następujące zmiany:

1. Dotychczasowy pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach 6.30 – 22.00.”

2. Dotychczasowy pkt 9 lit. a otrzymuje brzmienie:
„zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie według ustalonego przez 
zarządzającego Pływalnią rozkładu zajęć od poniedziałku do piątku wyłącznie 
w  obecności  instruktorów  i  ratowników.  Naukę  pływania  prowadzić  mogą 
niezależnie od ilości  uczestników wyłącznie zatrudnieni przez Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji instruktorzy nauki pływania, którzy odpowiadają 
za ich bezpieczeństwo. Odstępstwo od powyższego wymaga pisemnej zgody 
Dyrektora Centrum.”  

3. Dotychczasowy pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„Osoby  naruszające  porządek  publiczny,  przepisy  regulaminów i  instrukcji 
użytkowania  urządzeń  lub  nie  stosujące  się  do  zaleceń  obsługi  i  służb 
porządkowych,  mogą być  usunięte  z  budynku  Pływalni  bez  prawa  zwrotu 
kosztów zakupu biletu wstępu.  W przypadku powtarzających  się naruszeń 
postanowień regulaminu przez te same osoby, zarządzający Pływalnią może 
również  pozbawić  ich  prawa  do  korzystania  z  usług  świadczonych  przez 
Pływalnię i anulować posiadane karnety stałe.”



§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega ogłoszeniu w siedzibie 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w sposób zwyczajowo przyjęty. 



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLI/253/2009 
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z dnia 26 maja 2009 r.

           Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, organy stanowiące 
jednostek samorządu terytorialnego mogą wydawać przepisy gminne w zakresie zasad  
i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
           Wydłużenie czasu otwarcia Pływalni wchodzącej w skład SCSiR o 30 minut  
w godzinach porannych spowoduje, że większa grupa klientów będzie mogła skorzystać 
z  zajęć  przed  rozpoczęciem pracy  lub  pobraniem nauki.  Zmiana  ta  jest  podyktowana 
wnioskami wielu klientów. 
           Zmiana regulaminu w pkt 9 lit. a jest spowodowana tym, że tzw. „dzicy instruktorzy”, 
którzy nie są zatrudnieni przez Centrum prowadzą zajęcia nauki pływania bez zgody osób 
zarządzających  Pływalnią.  Zajmują  tory,  które  są  przeznaczone  dla  klientów 
indywidualnych.  Pływalnia  nie  mając  tych  zajęć  ujętych  w  planie  nie  może  brać 
odpowiedzialności  za  ich  prowadzenie.  Tzw.  „dzicy  instruktorzy”  wykupują  tylko  bilety 
wstępu i  prowadzą własną działalność gospodarczą bez zgody kierownictwa  Centrum. 
Taka  sytuacja  poważnie  zakłóca  plan  zajęć  prowadzonych  przez  instruktorów 
zatrudnionych na etatach oraz sprawia, że klienci indywidualni są niezadowoleni. 
           Proponowana zmiana w pkt 10 spowoduje, że osoby lub firmy, które mimo zakazu 
prowadzą bez zgody kierownictwa naukę pływania naruszają tym samym postanowienia 
regulaminu będą mogły być wyproszone z Pływalni.   

                                                                       


