
Zarządzenie nr 106/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

z dnia 16   lipca 2020 r. 
 

w sprawie: organizacji świadczenia usług na Basenie kąpielowym w Międzylesiu w sezonie 2020 

na podstawie: art.30 ust.2 pkt.3, w związku z art.7 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) art.25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz.65,284,471,782) 

zarządzam, co następuje:  

§1 

1. Sezon świadczenia usług na basenie w Międzylesiu w roku 2020 trwa od 18 lipca  

do 30 sierpnia 2020 r. 

2. Basen kąpielowy w okresie, o którym mowa w pkt.1 świadczy usługi poprzez udostępnianie 

niecek basenów odkrytych: pływackiego, rekreacyjnego i brodzika oraz placu zabaw i boiska do 

siatkówki. 

§2 

Określam harmonogram świadczenia usług w sezonie kąpielowym 2020: 

 

Dzień tygodnia od 18.07.2020 r. do 30.08.2020 r. 

 poniedziałek nieczynne 

wtorek 

10 - 18 

środa 

czwartek 

piątek 

sobota 

niedziela 

 

§ 3 

1. W sezonie kąpielowym 2020, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa Sars-CoV-2, nastąpią ograniczenia w dostępie do usług. 

2. Ogranicza się liczbę Klientów jednocześnie korzystających z obiektu do 50% maksymalnego 

obłożenia obiektu, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego. 

3. Wprowadza się procedury związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa Klientów i pracowników. 

 

§ 4 

1. Upoważniam Kierownika referatu Urzędu Miasta i Gminy Basen kąpielowy do: 

a. Ograniczenia ilości godzin świadczenia usług w poszczególnych dniach w zależności od 

warunków pogodowych lub innych ograniczających funkcjonowanie basenu. 

b. Podejmowania decyzji o zaprzestaniu świadczenia usług na basenie w przypadku wystąpienia 

zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia. 

c. Przeprowadzania naboru pracowników obsługi klienta oraz ratowników wodnych. 

d. Sporządzania miesięcznych harmonogramów pracy a w uzasadnionych przypadkach do 

dokonywania bieżących zmian w zakresie zatwierdzonych harmonogramów przy zastrzeżeniu 

niezwiększania ogólnej ilości zatwierdzonych godzin pracy w miesiącu. 

e. Przeprowadzania instruktażu i szkoleń stanowiskowych dla pracowników rozpoczynających 

pracę w referacie. 



f. Przeprowadzania i realizacji zamówień w zakresie dostaw i usług związanych z bieżącą 

działalnością obiektów basenu kąpielowego i stadionu im. A. Skowrona w ramach 

zatwierdzonego w budżecie planu wydatków na 2020 rok. 

g. Podejmowania decyzji w zakresie nie zastrzeżonym dla innych osób dotyczących zarządu 

obiektami w formie dokumentów wewnętrznych. 
 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi referatu Basen kąpielowy. 
 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz 

/-/ Tomasz Korczak 

 

 
 


