ZARZĄDZENIE Nr 387/2021
Burmistrza Miasta Bochnia
z dnia 21 grudnia 2021 r.
OSO.0050.387.2021
w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Bochni oraz za uczestnictwo w zorganizowanych
zajęciach sportowo – rekreacyjnych prowadzonych przez tą jednostkę
Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz uchwały nr VI/68/11 Rady Miasta
Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w zarządzie
jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Bochnia, uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach
sportowo-rekreacyjnych oraz w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bochnia do ustalania
opłat za korzystanie z tych obiektów (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2011 r. Nr 292, poz. 2401
z późn. zm.)
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Ustalam opłaty dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych za
korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych pozostających w trwałym zarządzie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni, jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustalam opłaty dla klientów indywidualnych za usługi świadczone przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni oraz za uczestnictwo w sekcjach sportowych prowadzonych
przez tę jednostkę, jak w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Ustalam szczegółowe zasady udzielania ulg i zwalniania z opłat za korzystanie
z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni oraz za uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach sportowo
– rekreacyjnych prowadzonych przez tę jednostkę, jak w Załączniku nr 3 do niniejszego
zarządzenia.
§ 4. Traci moc
Zarządzenie Nr 347/2020 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo - rekreacyjnych pozostających
w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni oraz za uczestnictwo
w zorganizowanych zajęciach sportowo – rekreacyjnych prowadzonych przez tą jednostkę.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Bochni.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
BURMISTRZ
(-) Stefan Kolawiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 387/2021 Burmistrza Miasta Bochnia
z dnia 21 grudnia 2021 r.

CENNIK OPŁAT
dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych za korzystanie
z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych pozostających w trwałym
zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni
I.
Lp
.
1.

Obiekty sportowo – rekreacyjne przy ul. Parkowej 3 w Bochni
Rodzaj
obiektu

Boisko trawiaste

2.

Bieżnia przy
boisku
trawiastym

3.

Sala sportowa

4.
5.

Sala
konferencyjna
Nagłośnienie

II.
Lp.
1.

Rodzaj usługi
Udostępnienie na:
Treningi
Mecze
Turniej do 5 godz.
Turniej powyżej 5 godz.
Szkolne zawody sportowe
Udostępnienie:
Na szkolne zawody sportowe
Dla zorganizowanych grup do 25
osób
Udostępnienie na:
Treningi
Ściana wspinaczkowa
Wynajem na cele komercyjne
Wynajem na cele komercyjne

1
1
1
1
1

Cena netto (zł)
+ obowiązującą
stawka VAT

godz.
mecz
turniej
turniej
zawody

150,00
500,00
1.000,00
1.400,00
500,00

1 zawody
1 godz.

300,00
10,00

1 godz.
1 miesiąc
1 godz.

40,00
450,00
40,00

1 godz.

40,00

Obiekty sportowo – rekreacyjne przy ul. Chodenickiej w Bochni
Rodzaj
obiektu

Boisko trawiaste

III.

Jednostka

Rodzaj usługi
Udostępnienie na:
Treningi
Mecze, zawody sportowe, imprezy
komercyjne, pozostałe

Jednostka

1 godz.
1 godz.

Cena netto (zł)
+ obowiązującą
stawka VAT
100,00
200,00

Obiekty sportowo – rekreacyjne przy ul. Wojska Polskiego 1 w Bochni

Lp
.

Rodzaj obiektu

1.

Sala sportowajudo (piwnica)
Sala lustrzana
mała
Sala sportów walki

Udostępnienie na treningi

1 godz.

Cena netto (zł)
+ obowiązującą
stawka VAT
60,00

Udostępnienie na Treningi

1 godz.

30,00

Udostępnienie na Treningi

1 godz.

60,00

Pomieszczenia
biurowe

wynajem

Do negocjacji

2.
3.
4.

Rodzaj usługi

Jednostka

zgodnie z umową

IV.
Lp.

1.

2.

3.

4.

V.
Lp.

1.

2.

3

Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Ks. J. Poniatowskiego
Rodzaj obiektu

Arena główna- całość

Arena główna- 1
moduł

Arena główna- 2
moduły

Sala fitness Konferencyjna

Rodzaj usługi

Udostępnienie na:
a) cele sportowe – treningowe,
metodyczne, szkoleniowe
poniedziałek – piątek
dni wolne od pracy
b) imprezy sportowe- mecze,
turnieje, zawody, pokazy

Jednostka

Cena netto (zł)
+ obowiązującą
stawka VAT

Godz
140,00
180,00
Godz.

250,00

c) cele inne/ pozostałe

Godz.

300,00

d) do celów estradowych, giełd
handlowych, targów, wystaw,
zjazdów itp.

Do negocjacji

Udostępnienie na:
a) cele sportowe – treningowe,
metodyczne, szkoleniowe
b) pozostałe
Udostępnienie na:
a) cele sportowe – treningowe,
metodyczne, szkoleniowe
b) pozostałe
Udostępnienie na:
a) cele sportowe – treningowe,
metodyczne, szkoleniowe
b) pozostałe

zgodnie z umową

Godz.

60,00

Godz.

120,00

Godz.

80,00

Godz.

160,00

Godz.

30,00

Godz.

70,00

Boiska treningowe
Rodzaj obiektu

Boisko ze sztuczną
murawą – ul.
Kazimierza Wielkiego

Rodzaj usługi

Udostępnienie na:
a) cele sportowe – treningowe,
metodyczne, szkoleniowe
poniedziałek – piątek
b) pozostałe

Boisko ze sztuczną
nawierzchnią- Park
Rodzinny Uzbornia

Udostępnienie na:
a) cele sportowe – treningowe,
metodyczne, szkoleniowe
b) pozostałe

Boisko trawiaste –
Park Rodzinny
Uzbornia

Udostępnienie na:
a) cele sportowe – treningowe,
metodyczne, szkoleniowe
b) pozostałe

Jednostka

Cena netto (zł)
+ obowiązującą
stawka VAT

Godz
Do negocjacji

50,00
zgodnie z umową

Godz.
Do negocjacji

30,00
zgodnie z umową

Godz.
Do negocjacji

20,00
zgodnie z umową

Jednostka rozliczeniową jest godzina zegarowa - 60 minut.
BURMISTRZ
(-) Stefan Kolawiński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 387/2021 Burmistrza Miasta Bochnia
z dnia 21 grudnia 2021 r.

CENNIK OPŁAT
dla klientów indywidualnych za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Bochni oraz za uczestnictwo w sekcjach sportowych
prowadzonych przez tą jednostkę
I. Usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni
w budynku przy ul. Parkowej
Lp
1.

Rodzaj usługi
Aerobik

Opcje usługi
Indywidualny bilet uczestnictwa
Karnet imienny 1 miesięczny

2.

Aerobik + siłownia

Karnet imienny 1 miesięczny
(bez limitu godzin)

3.

Aerobik + sauna

4.
5.

Aerobik + siłownia +
sauna
Sauna

6.

Siłownia

Karnet imienny 1 miesięczny
(bez limitu godzin)
Karnet imienny 1 miesięczny
(bez limitu godzin)
Indywidualny bilet wstępu
Karnet imienny 1 miesięczny
(bez limitu godzin)
Indywidualny bilet wstępu
Indywidualny bilet wstępu
młodzież ucząca się do 26 roku
życia
Karnet imienny 1 miesięczny
(bez limitu godzin)
Karnet imienny 1 miesięczny
(bez limitu godzin) dla
młodzieży uczącej się do 26
roku życia
Karnet imienny 1 miesięczny
(bez limitu godzin)
Karnet imienny 1 miesięczny
(bez limitu godzin) dla
młodzieży uczącej się do 26
roku życia
Karnet imienny 1 miesięczny
(bez limitu godzin)
Karnet imienny 1 miesięczny
(bez limitu godzin) dla
młodzieży uczącej się do 26
roku życia
Karnet imienny 1 miesięczny
(bez limitu godzin)
Karnet imienny 1 miesięczny
(bez limitu godzin) dla
młodzieży uczącej się do 26
roku życia
Indywidualny bilet wstępu
Indywidualny bilet wstępu
młodzież ucząca się do 26 roku
życia

7.

8.

9.

10.

Siłownia + sauna

Siłownia + Rollmasaż

Siłownia + sauna +
Rollmasaż

Trening personalny

Jednostka
1 godz.

Cena brutto (zł)
10,-

1 miesiąc
1 miesiąc

60,100,-

1 miesiąc

100,-

1 miesiąc

120,-

1 godz.
1 miesiąc

10,50,-

1 godz.
1 godz.

10,7,-

1 miesiąc

90,-

1 miesiąc

60,-

1 miesiąc

100,-

1 miesiąc

80,-

1 miesiąc

100,-

1 miesiąc

80,-

1 miesiąc

140,-

1 miesiąc

120,-

1 godz.
1 godz.

30,20,-

11.

Rollmasaż

Indywidualny bilet wstępu

36 minut
60 minut

8,12,-

II. Udział w sekcjach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bochni
Lp.
1.

Rodzaj usługi
Zajęcia z piłki nożnej

Jednostka

Czas

Cena brutto
(zł)

Indywidualny bilet
uczestnictwa (grupy
naborowe, skrzaty, żaki,
orlik, młodzik)
Indywidualny bilet
uczestnictwa (trampkarz)

1 miesiąc

70,-

1 miesiąc

30,-

2.

Zajęcia z piłki
siatkowej

Indywidualny bilet
uczestnictwa

1 miesiąc

50,-

3.

Zajęcia z piłki
koszykowej

Indywidualny bilet
uczestnictwa

1 miesiąc

30,-

4.

Zajęcia z piłki ręcznej

Indywidualny bilet
uczestnictwa

1 miesiąc

30,-

5.

Zajęcia judo

Indywidualny bilet
uczestnictwa
Ulgowy Indywidualny bilet
uczestnictwa dla drugiego
dziecka z rodziny
uczestniczącego w zajęciach
Ulgowy Indywidualny bilet
uczestnictwa dla trzeciego
dziecka z rodziny
uczestniczącego w zajęciach
Ulgowy Indywidualny bilet
uczestnictwa dla kolejnego
dziecka z rodziny
uczestniczącego w zajęciach

1 miesiąc

80,-

1 miesiąc

40,-

1 miesiąc

30,-

1 miesiąc

1,-

BURMISTRZ
(-) Stefan Kolawiński

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 387/2020 Burmistrza Miasta Bochnia
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Ulgi / Zwolnienia z opłat
1. Prawo do nieodpłatnego korzystania z sal sportowych, siłowni, boisk trawiastych i boisk ze
sztuczną nawierzchnią administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Bochni przysługuje uczniom oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Bochnia w ramach zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.

2. Opłata miesięczna za uczestnictwo w sekcji jest obowiązkowa dla każdego uczestnika zajęć
niezależnie od częstotliwości udziału w zajęciach.
3. Opłaty za uczestnictwo w sekcji należy dokonywać do ostatniego dnia danego miesiąca. Za
dzień płatności uznaje się dzień wpływu na konto lub do kasy MOSiR. Za nieterminowe
wpłaty będą naliczane odsetki ustawowe.
4. Uczestnikom zorganizowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych w indywidualnych
przypadkach (uzasadnionych np. długotrwałą nieobecnością) przysługuje możliwość
zwolnienia/ obniżenia wysokości opłaty, po złożeniu przez rodzica / opiekuna prawnego
wniosku do Dyrektora MOSiR. Decyzję w tym przypadku podejmuje Dyrektor MOSiR
Bochnia.
5. Uczestnikom zorganizowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych w indywidualnych
przypadkach (uzasadnionych względami ekonomicznymi lub społecznymi) przysługuje
możliwość zwolnienia z opłat za uczestnictwo do wysokości 1 zł netto, po złożeniu przez
rodzica / opiekuna prawnego wniosku do Dyrektora MOSiR. Decyzję w tych przypadkach
podejmuje Burmistrz Miasta Bochnia.
6. Uczestnikom zajęć judo posiadającym klasę sportową (wg Norm Wynikowych na Klasy
Judo Polskiego Związku Judo) przysługują następujące zniżki:
1) klasa sportowa II – 40 zł brutto;
2) klasa sportowa I – 70 zł brutto;
3) klasa sportowa M – 80 zł brutto.
7. Uczestnikom zajęć sportowo-rekreacyjnych legitymującm się Bocheńską Kartą Rodzinną
lub Kartą Dużej Rodziny przysługują zniżki przy zakupie Indywidualnego biletu
uczestnictwa w poszczególnych sekcjach oraz karnetów imiennych w wysokości 10 %.
8. Prawo do nieodpłatnego korzystania z sal sportowych, siłowni oraz sauny
administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bochni przysługuje
zawodnikom piłki ręcznej (seniorom) oraz zawodniczkom koszykówki (seniorkom).
9. Stowarzyszeniom i innym organizacjom non-profit, działającym na terenie Gminy Miasta
Bochnia, może zostać udzielona ulga/ zwolnienie z opłat za korzystanie z obiektów
sportowo – rekreacyjnych pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bochni.
10. Podmioty zainteresowane korzystaniem z ulg/ zwolnień z opłat składają pisemny wniosek
do dyrektora MOSiR, który prowadzi postępowanie w tej sprawie.
11. Decyzję w sprawie ulg/ zwolnień z opłat, o których mowa w ust.9 podejmuje Burmistrz
Miasta Bochnia.
12. Wszelkie ulgi/ zwolnienia związane z akcjami promocyjnymi oraz wynikające z przerw
w pracy MOSiR spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, podejmowane są na wniosek
Dyrektora MOSiR po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Bochnia.
BURMISTRZ
(-) Stefan Kolawiński

