
UCHWAŁA NR XXVII/219/2021 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/206/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich znajdujących się na terenie Gminy 

Widuchowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)  uchwala się, co następuje: 

§ 1. W §1 uchwały Nr XXVI/206/2021 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk piłkarskich znajdujących się na terenie Gminy Widuchowa: 

1) skreśla ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, 

2) po ust. 4 dodaje się ust. 5, ust. 6 i ust. 7 w brzmieniu: 

„5. Korzystający z obiektu sportowego zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

6. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie podczas planowanych zajęć szkolnych 
ponosi nauczyciel, a podczas zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, opiekun, instruktor, trener, animator 
sportu itp., a w przypadku indywidualnego korzystania z boiska przez dzieci i niepełnoletnią młodzież – 
rodzice bądź opiekunowie prawni. 

7. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Dariusz Filipiak 
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UZASADNIENIE

Zmiana przedmiotowej uchwały związana jest z usunięciem w §1 ust.5 dotyczącego
odpowiedzialności materialnej za powstałe szkody i zniszczenia przez osoby korzystające
z boisk piłkarskich.

Kwestia odpowiedzialności materialnej uregulowana jest w Kodeksie cywilnym.
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