Z^RZĄDZENIE Nr

1

10/201 1

BURMISTRZA MIASTA wĄGRowCA
z dniaŻ} wrześniaŻ0ll r'
użytecznościpublicznej
w sprawie wysokościcenz^korrystanie z obiektów iurządzeń
Sportu i Rekreacji w Wągrowcu
zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych i ośrodka

Na podstawieart.4ust. I pkt2iust.2ustawy zdnia2Ogrudnia 1996r' ogospodarcekomunalnej

(tekstjednolityz2011'r.Dz.U.Nr 45,poz.236z późn.zm.),wzwiązku zLJchvłałąRadyMiejskiej
powierzenia Burmistrzowi Miasta
w Wągrowcu Nr V/37/20II z dniaŻ4lutego 201l r. w sprawie
komunalne o charakterze tliryteczności
Wągrowca uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi
publicznej Gminy Miejskiej
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń uŻytecntości
Wągrowiec, zarządza się co następuje

:

placówek
ceny zakorzystanie z obiektów zlokalizowanych na terenie
$1.1. Ustala się następujące
oświatowych:

1)

Gimnazjum nr
a) boisko

ze

1:

sńucznąnawierzchnią

b) hala sPortowa:

-

caĘ obiekt

hdri
Żl3 hali
1l3

-

Ż0'00 złlgodz''

-

60'00 złlgodz''
30,00 złlgodz''
50,00 złlgodz,

c) lodowisko w dni Powszednie:

-

normalny
bilet ulgowy

bilet

d) lodowisko w świętai dni wolne od pracy:

bilet normalny
bilet ulgowy
e)siłownia-5'00z}lgodz,zaosobę;

2)

Szkoła Podstawowa nr 2:

3)

a

Szkoła Podstawowa nr 3:

4)

sala gimnastyczn

sala

gimnastyczna

Szkoła Podstawowa nr 4:

-

sala gimnastyczn

a

6'00 zŁlgodz''

-

4'00 złlgodz''

-

9'00 złlgodz''

'

Ż5'00 złlgodz;

-

Ż5'00 złlgodz;

-

Ż5'00 zUgodz"

6'00 złlgodz''

2. Ceny, o których mowa w ust.

1 pkt 1b,

Ie,2,3 i 4

obejmują możliwośóskorzystania z

szatni i węzła sanitarnego.
$2.1. Ustala się następujące ceny za korzystanie

z obiektów i urządzeń zlokalizowanych na

terenie ośrodkaSportu i Rekreacji w Wągrowcu:
i)

boisko ze sztllcznąnawierzchnią
a)bez oświetlenia

-

caŁapł5Ąa

180,00 zllgodz.,

połowa pĘ'ly boiska

90,00 zllgodz.,

b) z oświetleniem

-

całapffia

Ż30,00 złlgodz.,

połowa pĄĄ boiska

l l5,00 złlgodz.:

Ż)kolttenisowy:
a) bilet normalnY

19,00 złlgodz.,

b) bilet ulgowy

14,00 zUgodz.;

3) hala spottowa

65,00 złlgodz.;

4) sala gimnasĘczna

Ż5,00 złlgodz..

2. Ceny, o których mowa w ust. 1 pkt 7,3 i 4 obejmują możliwośóskorzrystania z szatni i

węzła sanitarnego.
1 ust. 1 pkt 1 lit. c i d orazw $ 2 ust. I pkt 2 lit b,
s3. Bilety ulgowe, o których mowa w $
rokl: Ęcia,
przysługują dzieciom, mŁodzieĘ lczącej się oraz sfudęntom do ukończenia Ż4

po okazaniu waŻnĄ legitymacji szkolnej lub studenckiej'

$4. Wykonan

ie

zarządzenLa powierza się kierownikom placówek oświatowych wymienionych

w zarządzenhl orazdyrektorowi ośrodkaSportu i Rekreacji w Wągrowcu.
$5. Zarządzenie

wchodziw Ęcie z dniem I paździemika}}Il roku.

łrĘr inł, Slutisłrv,

