
Zarządzenie Nr 24/2023

Prezydenta Miasta Kalisza

                                                     z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie boiska do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią  z  1  szatnią  znajdującego  się  w  obiekcie  „Moje  boisko  -  Orlik  2012”
w Kaliszu przy ul. Granicznej 56-58 na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Janusza
Kusocińskiego w Kaliszu w terminie od 10 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.  U.  z 2022 poz.  559 z  późn.  zm.) oraz  §  21  uchwały  Nr  XXXVIII/542/09  Rady
Miejskiej  Kalisza  z  dnia  3  września  2009  r.  w  sprawie  zasad  gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza – Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. Nr 185, poz. 3139), zarządza się, co następuje:

§ 1 
1. Wyraża  się  zgodę  na  odpłatne  udostępnienie  Szkole  Podstawowej  nr  18  im.  Janusza

Kusocińskiego w Kaliszu, przy ul. Podmiejskiej 9A boiska do piłki nożnej ze sztuczną
nawierzchnią z 1 szatnią znajdującego się w obiekcie „Moje boisko – Orlik 2012” przy
ul.  Granicznej  56-58  w  Kaliszu,  w  celu  prowadzenia  zajęć  wychowania  fizycznego
w terminie od 10 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., zgodnie z harmonogramem zajęć
uzgodnionym przez  Szkołę  Podstawową Nr  18  im.  Janusza  Kusocińskiego  w Kaliszu
z Ośrodkiem Sportu,  Rehabilitacji  i  Rekreacji  w Kaliszu,  za kwotę 50,00 zł  (słownie:
pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto za 1,5 godziny. 

2.  Kwota,  o  której  mowa  w  ust.  1  dotyczy  faktycznego  czasu  korzystania  z  boiska
      przez Szkołę Podstawową Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu. 

§ 2
Szczegółowe  warunki  i  zasady  korzystania  przez  Szkołę  Podstawową Nr  18  im.  Janusza
Kusocińskiego w Kaliszu z obiektu „Moje boisko – Orlik 2012”, o którym mowa w § 1 ust. 1
zarządzenia, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy stronami.

§ 3
1.  Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  powierza  się  właściwemu  merytorycznie
      Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.
2.  Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Dyrektorowi  Ośrodka  Sportu,  Rehabilitacji  
      i  Rekreacji w Kaliszu.

§ 4
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                         Prezydent Miasta Kalisza
      /…/

        Krystian Kinastowski


	Zarządzenie Nr 24/2023
	Prezydenta Miasta Kalisza
	z dnia 10 stycznia 2023 r.

