Zarządzenie Nr 465/2021
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie pomieszczeń znajdujących się
w Hali Widowiskowo – Sportowej Kalisz Arena w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 22-24 na rzecz Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu w roku szkolnym 2021/2022.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 poz. 1372) 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 Zespołowi Szkół Nr 9 w Kaliszu,
przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24

pomieszczeń znajdujących się

w Hali Widowiskowo - Sportowej Kalisz Arena przy ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu tj.: płyty głównej z trybunami, sali gimnastycznej A
oraz B, salki fitness, holu, siłowni, sali konferencyjnej w celu prowadzenia
zajęć

wychowania

fizycznego,

rozgrywania

meczów,

turniejów

szkolnych

i międzyszkolnych, organizowania odpraw przedmeczowych, prowadzenia zajęć
wykładowych o charakterze sportowym w roku szkolnym 2020/2021, zgodnie
z harmonogramem zajęć uzgodnionym przez Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu
z Ośrodkiem Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, za kwoty:
1.1. 105,00 zł (słownie: sto pięć 00/100 zł) brutto za godziną zajęć za jedno
pomieszczenie w terminie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
1.2. 115,00 złotych (słownie: sto piętnaście 00/100 zł) brutto za godzinę zajęć za jedno
pomieszczenie w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
2. Cena, o której mowa w ust. 1 dotyczy czasu faktycznego korzystania z pomieszczeń
przez Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu.
§2
Szczegółowe warunki i zasady korzystania przez Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu z pomieszczeń
Hali, o której mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia, określi umowa zawarta 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

