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UCHWAŁA NR 362/VIII/20
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r.
zmienionej Uchwałą Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie
powierzenia Namysłowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii
Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego
utrzymania i konserwacji następujących obiektów sportowych
Na podstawie art. 6, art. 7 ust. 1 pkt 10 i 15 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 712, 492) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 611/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 stycznia 2017 r. zmienionej Uchwałą
Nr 167/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powierzenia Namysłowskiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 2 w Namysłowie zadania
własnego gminy polegającego na świadczeniu usług bieżącego utrzymania i konserwacji następujących obiektów
sportowych zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powierza się spółce komunalnej pod nazwą NAMYSŁOWSKI OŚRODEK SPORTU
I REKREACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą ul. Marii
Konopnickiej 2, 46-100 Namysłów, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod
Nr 0000656638 (dalej „Spółka”) realizację zadania własnego Gminy Namysłów w zakresie świadczenia
usług polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji następujących obiektów sportowych:
1) Kryta pływalnia w Centrum Turystyki i Rekreacji „DELFIN” wraz z infrastrukturą – działka nr 859/1,
864/2, 864/3, 864/4, 873, k.m. 4, o łącznym obszarze 2,3500 ha, położona w Namysłowie przy
ul. Konopnickiej 2;
2) Basen odkryty oraz budynek gospodarczy przy Centrum Turystyki i Rekreacji „DELFIN” działka
nr 865/1, k.m. 4, o powierzchni 0,3000 ha, położony w Namysłowie przy ul. Konopnickiej 2;
3) Stadion Miejski wraz z infrastrukturą – działka nr 845/10 i 845/11, k.m. 4, o łącznym obszarze 3,2224,
ha, położony w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 5;
4) Korty tenisowe wraz z budynkiem gospodarczym i infrastrukturą – działka nr 844/5, k.m. 4,
o powierzchni 0,2817 ha, położone w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3a;
5) Hala sportowa „Orzeł” wraz z infrastrukturą z wyłączeniem siedziby Środowiskowego Domu
Samopomocy – działka nr 891/11, k.m. 9, o powierzchni całkowitej 0,5090 ha w udziale 73/100 części,
położona w Namysłowie przy ul. Kolejowej 1;
6) Boisko sportowe „Orlik 2012” wraz z infrastrukturą – działka nr 891/27, 891/14 k.m. 9, o łącznym
obszarze 0,6977 ha, położone w Namysłowie przy ul. Kolejowej;
7) Lodowisko „Biały Orlik” wraz z infrastrukturą – działka nr 891/37 k.m. 9, o powierzchni 0,3726 ha,
położone w Namysłowie przy ul. Kolejowej;
8) Lodowisko sztuczne o powierzchni 17 m x 21 m wraz z bandami wykonanymi z paneli z tworzywa
sztucznego, prasowanego o jednorodnej budowie, grubości min. 20 mm.
2. Zadanie realizowane będzie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w celu zaspokojenia
zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Namysłów.”..
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos
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