
 Zarządzenie nr 16/2021 

Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu 

z dnia 17 maja 2021 r. 

 

w sprawie: określenia czasowego funkcjonowania obiektów sportowych Międzyrzeckiego 

Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu w związku z zapobieganiem 

i przeciwdziałaniem COVID-19, a także wprowadzonym stanem epidemii w Polsce 

 

Na podstawie § 10 ust. 1, pkt 7 i 10 Statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku 

stanowiącego załącznik do Uchwały nr CXXXVII/370/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 

05.11.2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Międzyrzecki Ośrodek Sportu 

i Wypoczynku w Międzyrzeczu celem przekształcenia w jednostkę budżetową o tej samej nazwie 

i połączenia jej z jednostką budżetową o nazwie Pływalnia Miejska „Kasztelanka” w Międzyrzeczu 

oraz wydzielenia z likwidowanego zakładu części mienia celem utworzenia muzeum zmienionego 

uchwałami Rady Miejskiej w Międzyrzeczu (nr XLV/400/14 z 30.09.2014 r., nr VI/46/15 

z 31.03.2015 r., nr XIV/117/15 z 27.10.2015 r.) oraz na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 

Burmistrza Międzyrzecza nr WOA.0052.24.2015 z dnia 20.11.2015 roku, w związku 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06.05.2021 roku w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.)  

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Otwarte pozostają niżej wymienione obiekty MOSiW: 

1) Hala Widowiskowo-Sportowa w Międzyrzeczu, 

2) Stadion Miejski im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu, 

3) Boiska Wielofunkcyjne „Orlik” w Międzyrzeczu, 

4) Boiska Wielofunkcyjne w Bobowicku, Bukowcu, Kalsku, Kaławie i Kęszycy Leśnej. 

 

§2. Do odwołania korzystanie z obiektów MOSiW wymienionych w §1 jest dopuszczalne po 

spełnieniu warunków określonych w § 9 ust. 30, 31 i 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

06.05.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.). 

 

§3. Wprowadza się do stosowania od 18.05.2021 r. do 27.05.2021 r. niżej wymienione zasady: 

1. Zasady korzystania z Hali Widowiskowo - Sportowej w Międzyrzeczu stanowiące załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§4. Wprowadza się do stosowania od 28.05.2021 r. do odwołania niżej wymienione zasady: 

1. Zasady korzystania z Hali Widowiskowo - Sportowej w Międzyrzeczu stanowiące załącznik 

nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§5. Wprowadza się do stosowania od 18.05.2021 r. do odwołania niżej wymienione zasady: 

1. Zasady korzystania ze Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu 

stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zasady korzystania z Boisk Wielofunkcyjnych „ORLIK” w Międzyrzeczu stanowiące 

załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

3. Zasady korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Międzyrzecz: Bobowicko, 

Bukowiec, Kalsko, Kaława, Kęszyca Leśna stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi do spraw obiektów sportowych i 

wypoczynkowych, kierownikowi - gospodarzowi obiektu oraz menadżerowi sportu. 

 

§7. Traci moc zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku  

w Międzyrzeczu z dnia 04.05.2021 r. w sprawie określenia czasowego funkcjonowania obiektów 

sportowych Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu w związku z 

zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19, a także wprowadzonym stanem epidemii w Polsce. 

 

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastosowaniem od 18.05.2021 r. 


