Zarządzenie Nr 0050.495.2016
Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 30.12.2016 roku
w
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.40.2014 Prezydenta Miasta Będzina
z dnia 28 lutego 2014 roku, w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie
z niektórych gminnych obiektów użyteczności publicznej.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr XLVII/472/2014 Rady Miejskiej
Będzina, z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta
uprawnienia w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w związku z § 3 uchwały
Nr XLVI/456/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zasad
korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
zarządzam:
§1
W zarządzeniu Nr 0050.40.2014 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych gminnych obiektów
użyteczności publicznej, wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 w pkt. 1 dodaje się pkt. 6 a, o następującym brzmieniu:
„6a. Cena biletu wstępu na Nocny Maraton Pływacki „Otyliada” wynosi 2,00 zł brutto”.
2) W § 2 w pkt. 6 dodaje się punkty 1a, 2a oraz 3 a, o następującym brzmieniu:
„1a. dopłata 50% ceny za kolejne 0,5 godziny;
2a. dopłata 50% ceny za kolejne 0,5 godziny;
3a. dopłata 50% ceny za kolejne 0,5 godziny”.

3) W § 2 pkt. 10 ppkt. 1) otrzymuje brzmienie:
„1. Ustalić wysokość opłat za wynajem pomieszczeń będących w trwałym zarządzie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie:
a) Pomieszczenia biurowe – 40,00 zł brutto za 1 m² za miesiąc. Ustalić obniżoną stawkę
dla klubów sportowych i stowarzyszeń, mających swoją siedzibę na terenie Miasta
Będzina – 8,00 zł brutto za 1 m². Decyzję o zastosowaniu obniżonej stawki podejmuje
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie;
b) Pomieszczenia magazynowe – 20,00 zł brutto za 1 m² za miesiąc. Ustalić obniżoną
stawkę dla klubów sportowych i stowarzyszeń, mających swoją siedzibę na terenie
Miasta Będzina – 4,00 zł brutto za 1 m². Decyzję o zastosowaniu obniżonej stawki
podejmuje dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie;
c) Pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Będzinie przy ulicy Sportowej 4 – 16,00 zł brutto za 1 m² za miesiąc;

d) Pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Będzinie przy ulicy Sportowej 4 a – 12,00 zł brutto za 1 m² za miesiąc;
d) Kioski handlowe przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Małobądzkiej w Będzinie
– 30,00 zł brutto za 1 m² za miesiąc;
e) pomieszczenie przy ulicy Zawodzie 2 w Będzinie, służące prowadzeniu działalności
gospodarczej – 13,00 zł brutto za 1 m² za miesiąc.”
4) W § 2 pkt. 10 ppkt. 2) otrzymuje brzmienie:
„2. Opłaty za wynajem pomieszczeń, wymienione w ppkt. 1) podlegają negocjacji,
w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na najem tego samego pomieszczenia.
Negocjacje z oferentami prowadzi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie. Wybór
najemcy w drodze negocjacji nastąpi w oparciu o kryterium najkorzystniejszej ceny
za najem pomieszczeń.”

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.
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