ZARZĄDZENIE NR SG.0050.137.2015
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w posiadaniu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz.
1515) oraz § 3 ust. 1 i 4 Uchwały Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat
za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego Nr 58, poz. 763) zarządza się, co
następuje:
§ 1. zarządzam, co następuje:
§ 1 .1 . Ustala się minimalne opłaty dla obiektów wchodzących w skład kina Odrodzenie (ceny netto)
w wysokości:
1) wynajem kawiarenki:
a) na cele niekomercyjne bez nagłośnienia —20 zł/godz.;
b) na cele niekomercyjne z nagłośnieniem - 50 zł/godz.;
c) na cele komercyjne bez nagłośnienia - 50 zł/godz.;
d) na cele komercyjne z nagłośnieniem - 80 zł/godz.;
e) na pokaz handlowy - 200 zł/pokaz;
2) wynajem sali kinowej:
a) na cele niekomercyjne bez nagłośnienia - 100 zł/godz.;
b) na spektakle dla dzieci - 200 zł/spektakl;
c) na komercyjny pokaz i koncert - 500 zł;
d) na komercyjny pokaz i koncert z nagłośnieniem - 1000 zł;
e) na komercyjny pokaz i koncert z nagłośnieniem i kawiarenką - 1500 zł;
f) impreza masowa - 1000 zł;
3) wynajem sali tanecznej - 20 zł/godz.
2. Ustala się minimalne opłaty dla obiektów wchodzących w skład Hali Sportowej (ceny netto) w wysokości:
1) wynajem hali sportowej bez nagłośnienia i tablicy świetlnej:
a) stowarzyszenia i kluby sportowe prowadzące działalność w zakresie sportu i rekreacji na terenie Gminy
Zdzieszowice:
- pierwszy trening w tygodniu (tj. 1,5 godz.) dla każdej drużyny klubu -10 zł/godz.;
- każda następna godzina treningu drużyny klubu - 45 zł/godz.;
b) dla innych użytkowników - 55 zł/godz.;
2) wynajem hali sportowej z nagłośnieniem i tablicą świetlną:
a) kluby sportowe mające działalność na terenie Gminy Zdzieszowice - 55 zł/godz.;
b) dla innych użytkowników - 75 zł/godz.;
3) kompleksowy wynajem obiektu na imprezę masową - 1000 zł;
4) korzystanie ze ściany wspinaczkowej:
a) bilet jednorazowy brutto - 5 zł;
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b) karnet miesięczny brutto - 30 zł.
3. Ustala się minimalne opłaty dla obiektów wchodzących w skład Stadionu Miejskiego (ceny netto)
w wysokości:
1) korzystanie z boiska głównego w celach rozegrania meczu - 1000 zł;
2) korzystanie z boiska bocznego przez kluby sportowe mające swoją siedzibę na terenie Gminy Zdzieszowice
w celu:
a) przeprowadzenia treningu - 10 zł/godz.;
b) przeprowadzenia treningu z oświetleniem - 40 zł/godz.;
c) rozegrania meczu - 50 zł/godz.;
3) korzystanie z boiska bocznego przez innych użytkowników w celu:
a) przeprowadzenia treningu - 50 zł/godz.;
b) przeprowadzenia treningu z oświetleniem - 100 zł/godz.;
c) rozegrania meczu - 200 zł/godz.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr SG.0050.86.2011 z dnia 19.09.2011 r.
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