
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.525.2018
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 30 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie cen biletów na Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 i 1000) oraz § 3 ust. 1 i 4 uchwały Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 marca 
2011 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu 
ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 58, poz.763) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr SG.0050.304.2013 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lipca 2013 r. 
w sprawie zmiany cen biletów wstępu na Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach otrzymuje brzmienie zawarte 
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do Zarządzenia Burmistrza
nr SG.0050.525.2018 z dnia 30 maja 2018

(Imię i nazwisko osoby
składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że moja rodzina wspólnie zamieszkuje na terenie gminy Zdzieszowice i składa się
poza mną z następujących osób*):

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

*) Należy podać imię i nazwisko, a w przypadku dzieci także wiek (w latach).

Zdzieszowice, dnia 
(podpis wnioskodawcy)

Uwaga! W celu potwierdzenia oświadczenia należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim 
w Zdzieszowicach do wglądu następujące dokumenty:

1) w przypadku rodziców lub opiekunów – dokument tożsamości ze zdjęciem,
2) w przypadku dzieci szkolnych do 18 roku życia – aktualną legitymację szkolną,
3) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie lub legitymacja albo inny 
dokument potwierdzający kontynuowanie nauki,
4) w przypadku opiekunów – postanowienie sądu,
5) w przypadku osób niezameldowanych na terenie Gminy należy przedłożyć do wglądu 
dokumenty uprawdopodobniające fakt zamieszkiwania na terenie Gminy (np. umowa najmu, 
użyczenia).

Potwierdzenie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach:
Potwierdzam zgodność danych zawartych w oświadczeniu. Wymienione w oświadczeniu osoby mają 
prawo do korzystania z ulgi dla rodzin wielodzietnych.

Zdzieszowice, dnia 
(podpis osoby potwierdzającej)

Uwaga! Potwierdzenie jest ważne tylko w roku, w którym zostało wydane.
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