
ZARZĄDZENIE NR 0050 /  24   / 2014

WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 17 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050 /  12  / 2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew  z 

dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie cen za korzystanie z Krytej Pływalni przy ul. 

Parkowej 20 w Zakrzowie, zarządzanej przez Gminę Polska Cerekiew.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dziennik Ustaw z  

2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050/  12  /2014  Wójta Gminy Polska Cerekiew  z dnia 30 stycznia 

2014 r. w sprawie cen za korzystanie z Krytej Pływalni przy ul. Parkowej 20 w 

Zakrzowie, zarządzanej przez Gminę Polska Cerekiew § 3 otrzymuje brzmienie :

§ 3 I. Ceny  jednorazowych biletów indywidualnych za korzystanie z usług fizjoterapeutycznych:

1) masaż klasyczny całościowy 60 minut - 70,00 zł

2) masaż kręgosłupa 15 min. - 20,00 zł ,  30 min. - 35,00 zł

3) masaż kończyn 15 min.  - 20,00 zł

4) masaż twarzy 15 min. - 15,00 zł

5) masaż głowy 15 min. -20,00 zł

6 masaż głowy plus twarzy 25 min. - 35,00 zł

7) masaż głębokotkankowy  50 min. - 75,00 zł

8) masaż pałeczkami bambusowymi 30 min. - 40,00 zł, 60 min. - 80,00 zł

9) masaż zimnymi kulami 20 min. - 25,00 zł

10) ćwiczenia ruchowe indywidualne  30 min. - 25,00 zł

11) ćwiczenia ruchowe grupowe  45 min. - 8,00 zł ( od osoby) - grupa to minimum 4 osoby.

II. Ceny karnetów indywidualnych  za skorzystanie z dziesięciu usług fizjoterapeutycznych 

wymienionych w pkt. I podpunkty 1 do 7  :

1)  masaż klasyczny całościowy - 630,00 zł 

2) masaż kręgosłupa  - 180,00 zł,    315,00 zł

3) masaż kończyn  - 180,00 zł



4) masaż twarzy - 135,00 zł

5) masaż głowy  - 180,00 zł

6 masaż głowy plus masaż twarzy  - 315,00 zł

7) masaż głębokotkankowy - 675,00 zł

III. Dla emerytów i rencistów  za okazaniem dokumentu potwierdzającego  posiadane 

uprawnienia emerytalne lub rentowe za skorzystanie z usług fizjoterapeutycznych ceny usług 

wymienione w pkt I od podpunktu 1  do 9  obniża się o 5,00 zł 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi  w życie  z dniem podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu 

Gminy w Polskiej Cerekwi.

  

Wójt Gminy

Krystyna Helbin


