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Or.0050.680.2018
(2018-106382)

ZARZĄDZENIE 680/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Rybniku

Działając na podstawie:
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianą), w związku z uchwałą nr 277/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do określania sposobu ustalania opłat za korzystanie z usług, obiektów                      i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu             i Rekreacji w Rybniku, zarządzenia nr 402/2003 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej będących w gestii jednostek organizacyjnych miasta tj. Centrum Rekreacji                               i Rehabilitacji „Bushido” oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku (zmiany zarządzeniami Prezydenta Miasta Rybnika  nr 516/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r., nr 68/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. oraz               nr 681/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzam wysokość opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku. Wysokość opłat zawiera załącznik do zarządzenia. 

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.

§ 3.
Zatwierdzone opłaty za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej poda Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku              do wiadomości klientów, na terenie zarządzanych obiektów oraz stronie internetowej Ośrodka.

§ 4.
Traci moc zarządzenie nr 463/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.



