BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Crr*tonta-LesaczYnY

Zarzqdzenie W 37121
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka

-

Leszczyny

z dnia 28 slycznia 2021r.

w sprawie przekazania Miejskiemu OSrodkowi Sportu i Rekreacji w CzerwionceLeszczynach obowiqzk6w zwiqzanych z organizacjq i obslugq lodowiska
zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ks.pojdy 35.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(tj. Dz.U. z 202Or., poz. 7 13 ze zm.),

zarz dzam, co nastgpuje

:

sl
1. Przekazujg do realizacji Miejskiemu Osrodkowi Sportu i Rekreacji w CzerwionceLeszczynach, obowiqzki zwiqzane z organizaqq i obslugq sezonowego lodowiska,
funkcjonujqcego w okresie od 1 pa1dziernika danego roku do 30 kwietnia roku
nastQpnego, na terenie parkowo-ogrodowym "Zameczku", polozonym na dzialce
nr 4259/36, dla kt6re.1 Sqd Rejonowy w Rybniku prowadzi ksiggq wieczystq o numerze

,

GLl Y/0053653/1
oddanej
w Czeruvionce-Leszczynach.

w

ubyczenie Zakladowi Gospodarki Mieszkaniowej

2.

Katalog czynnoSci niezbgdnych do wykonania w ramach realizaqi obowiqzk6w,
o kt6rych mowa w ust. 1 precyzuj e zalqcznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.
3. Pzekazywanie obowiqzk6w, o kt6rych mowa w ust. 1 nastepowa6 bgdzie na podstawie
protokolu zdawczo odbiorczego.

s2

w

Czeruvionce-Leszczynach, jako u2ywajqcy
nieruchomoS6, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 ponosiC bgdzie koszty zwiqzane z utrzymaniem
sezonowego lodowiska oraz pomieszczeri technicznych i gospodarczych niezbgdnych do
jego obslugi.

Zakhd Gospodarki Mieszkaniowej

s3
\Afkonanie Zazqdzenia powiezam Dyrektorowi Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji
w Czenrvionce-Leszczynach oraz Dyrektorowi Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce-Leszczynach.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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BURMISTR,Z
GMINY I MIASTA
Czrrrronka.Lrszczyny
Zalacznik Nr 1
do ZaaEdzenia Nt

37121

z dnia 28.01.2021

t.

Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Czynno6ci zwiqzane z obslugq sezonowego lodowiska zlokalizowanego
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Ks.Pojdy 35

1. Pod pojeciem "lodowisko" rozumie sig taflq lodowiska wraz z terenem pzylegtym
i budynkiem sanitarno-godpodarczym - zgodnie z zalqcznikiem do czynno6ci ttti4zanych
z obsfugq lodowiska.

2. Do obowiqzk6w Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji nale2ee bqdq w szczeg6lnoSci
nastqpujqce czynno5ci:
1) ustawianie i demonta2 band lodowiska,

2) uruchomienie lodowiska,
3) obsluga lodowiska w okresie jego u2ytkowania oraz odSnie2anie terenu wokol

lodowiska i budynku gospodarczego,
4) zapewnienie bezpieczelistwa osobom korzystajqcym z lodowiska,

5) zabezpieczenie sfup6w do koszyk6wki popzez zalo2enie powlok ochronnych,
6) prowadzenie wypo2yczalni ly2ew,
7) dbanie o wla6ciwy stan techniczny i higieniczny ty2eq
8) obstuga suszarki do ty2eq
9) obsluga ostrzalki do ty2ew
10) zorganizowanie szatni dla u2ytkownik6w lodowiska,
11) rozkladanie i skladanie wykladziny ryflowej na drodze przej6cia pomigdzy

wypo2yczalniq ly2ew a lodowiskiem,
12) dbanie o czysto36 w wg2le sanitarnym znajdujqcym sig w budynku gospodarczym,
13) przygotowanie Regulaminu kozystania z lodowiska i Regulaminu wypoZyczalni

ly2ew oraz kontrola przestrzegania w/w Regulamin6w,
14) pielqgnacja tafli lodowiska (obsluga rolby),
15) nadzorowanie pracy agregatu chlodniczego (schladzacz cieczy),
16) zabezpieczenie pomieszczeri technicznych przed osobami nieuprawnionymi,
17) zglaszanie wszystkich usterek do ZGM.

4

\

nie wymienionych w niniejszym
18) podejmowanie i realizacja innych czynno5ci,
z obslugq obiektu' a bqdq one
katalogu, kt6rych potrzeba wyloni sig w zwiqzku

niezbgdnedozapewnieniaprawidlowegofunkcjonowanialodowiskaipomieszczei
towazyszacychbqd2zapewnieniabezpieczeristwaikomfortuos6bkorzystajqcych
z obiektu.

3.ZakladGospodarkiMieszkaniowejwCzerwionce.Leszczynachzapewniabie2qce
spzqtanie terenu parku i ogrodu wokol lodowiska'
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