
Zarządzenie Nr 140/2022

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią

wraz z 2 szatniami na obiekcie „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej 56-58

w Kaliszu na preferencyjnych warunkach dla stowarzyszenia Kaliska Amatorska Liga

Piłki Nożnej Sześcioosobowej z siedzibą w Kaliszu

Na podstawie art. 30 ust. ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 uchwały Nr XXXVIII/542/2009
Rady  Miejskiej  Kalisza  z  dnia  3  września  2009  r.  w  sprawie  zasad  gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza - Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego  z  2009  r.  Nr  185,  poz.  3139)  w  związku  z  art.  37  ust.  2  i  3  ustawy  
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1899  
z późn. zm.) zarządza się, co  następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wynajem boiska do piłki  nożnej ze sztuczną nawierzchnią z dwoma

szatniami na obiekcie „Moje Boisko – Orlik 2012” zlokalizowanym przy ul. Granicznej 56-58

w Kaliszu przez Kaliską Amatorską Ligę Piłki Nożnej Sześcioosobowej z siedzibą w Kaliszu

przy ul. Franciszkańskiej 7 m 8, 62-800 Kalisz, NIP 6182181297 przez okres od dnia 1 marca

2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r. za kwotę 60,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych)

za 1 godzinę.

§ 2

Szczegółowe zasady i  warunki wynajmu zostaną określone 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 z mocą obowiązywania od 1 marca 2022 r.

                                                                                       Prezydent Miasta Kalisza
          /…/

        Krystian Kinastowski                         
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