Podpisany przez:
Katarzyna Ewa Budych
dnia 31 maja 2022 r.

UCHWAŁA NR LII/514/22
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 31 maja 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Międzyrzecki Ośrodek Sportu
i Wypoczynku w Międzyrzeczu celem przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie
i połączenia jej z jednostką budżetową o nazwie Pływalnia Miejska „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz
wydzielenia z likwidowanego zakładu części mienia celem utworzenia muzeum
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2022 r. poz. 559 ze zm.1)) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr CXXXVII/370/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie
likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu celem
przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie i połączenia jej z jednostką budżetową o nazwie
Pływalnia Miejska „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz wydzielenia z likwidowanego zakładu części mienia
celem utworzenia muzeum (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010 r., Nr 112, poz. 1741; z 2014 r., poz. 1749;
z 2015 r., poz. 649 i poz. 1783) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się statut Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu stanowiący załącznik do
uchwały,
2) §10 otrzymuje brzmienie: „Statut MOSiW określa odrębna uchwała.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022, poz. 583.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021, poz. 1236, Dz. U. z 2021, poz. 1535, Dz. U. z 2021,
poz. 1773, Dz. U. z 2021, poz. 1927, Dz. U. z 2021, poz. 1981, Dz. U. z 2021, poz. 2270, Dz.U. z 2022, poz. 583, Dz.U.
z 2022, poz. 655.

2) Zmiany
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