Zarządzenie Nr V/600/2019
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 16 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu preferencji i ulg stosowanych w ramach
Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 i § 7 ust. 6 uchwały Nr
LXIII/147/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 października 2014 r. w sprawie
ustanowienia Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+” oraz szczególnych warunków jego realizacji
zmienionej uchwałą Nr VIII/18/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2014 r. poz. 2701 z późn. zmianami), zarządza się, co następuje:
§1. 1. W zarządzeniu Nr III/571/2014 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie wykazu preferencji i ulg stosowanych w ramach Programu
„Ostrowiecka Rodzina 3+” z późniejszymi zmianami załącznik pn. „Wykaz preferencji i ulg
stosowanych na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Programu „Ostrowiecka
Rodzina 3+”, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zostaje podany do publicznej wiadomości na
stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce „Ostrowiecka Rodzina 3+”, a także zapewnia się do niego dostęp w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Górczyński

Załącznik
do Zarządzenia Nr V/600/2019
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 16 grudnia 2019 r.

WYKAZ PREFERENCJI I ULG STOSOWANYCH
NA TERENIE GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W RAMACH PROGRAMU
„OSTROWIECKA RODZINA 3+”

Nazwa
podmiotu
Data przystąpienia do
programu

1.

Biuro Wystaw
Artystycznych
w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Siedziba (adres)

Zakres świadczonych ulg, preferencji przyznanych
w ramach Programu

Miejsce
realizacji
(udzielania
ulg i preferencji)

ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec
Św.

- bezpłatny udział dzieci i młodzieży we wszystkich organizowanych przez
galerię warsztatach
- bezpłatny wstęp dla dzieci i młodzieży na wszystkie wystawy

BWA

ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec
Św.

- bezpłatny udział dzieci i młodzieży w zajęciach zespołów, sekcji i klubów
organizowanych przez MCK
- 10 % zniżki na imprezy biletowane organizowane przez MCK

MCK

ul. Sandomierska 26a
27-400 Ostrowiec
Św.

- 10 % zniżki na usługi księgowe dla osób prowadzących działalność
gospodarczą
- 10 % zniżki na usługi szkoleniowe organizowane przez ARL

ARL

ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec
Św.

21 listopada 2014 r.

2.

Miejskie
Centrum
Kultury

ul. Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec
Św.

21 listopada 2014 r.

3.

Agencja
Rozwoju
Lokalnego
Sp. z o.o.
21 listopada 2014 r.

ul. Sandomierska
26a
27-400 Ostrowiec
Św.

ul. Świętokrzyska 11
27-400 Ostrowiec
Św.

- zniżka w wysokości 20% na niżej wymienione bilety i usługi wg aktualnego cennika opłat (nie można
łączyć zniżki z rabatami - 20 % dla emerytów i rencistów oraz - 30% dla osób zameldowanych w Gminie
Ostrowiec Św., którzy ukończyli 70 rok życia):
Pływalnia „Rawszczyzna”:
- bilety jednogodzinne: normalny, ulgowy, seniorski
- bilety dwugodzinne: normalny, ulgowy
- nauka pływania dla 1, 2, 3 osób z instruktorem
- aquarobic
- aerobic i inne grupowe zajęcia ruchowe
- karnet aerobic, joga, pilates i inne zajęcia ruchowe grupowe

4.

Miejski Ośrodek
Sportu
i Rekreacji
w Ostrowcu
Świętokrzyskim
31 grudnia 2014 r.

Pływalnia
„Rawszczyzna”
ul. Mickiewicza 32
27-400 Ostrowiec
Św.

Dział Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji:
- elektroterapia (prądy)
- laseroterapia
- masaże
- masaże relaksacyjne
- hydroterapia
- masaże
- ultradźwięki
- magnetoterapia
- światłolecznictwo
- krioterapia
- kinezyterapia
- siłownia (ćwiczenia indywidualne, imienny karnet „OPEN”)
- platforma wibracyjna – zajęcia z instruktorem i ćwiczenia samodzielne wg programu
- sauna, sauna+basen, wypożyczenie ręcznika
Ośrodek Rekreacyjny „Gutwin”:
- park linowy trasa mała lub duża
- siatka i piłka do siatkówki plażowej
- wypożyczenie roweru wodnego lub kajaka
- wypożyczenie leżaka
- wynajęcie kortu tenisowego
Piłkarski Ośrodek Treningowy:
- wypożyczenie łyżew
- ostrzenie łyżew

Ośrodek
Rekreacyjny
„Gutwin”
ul. Gościniec
27-400 Ostrowiec
Św.

Hala Sportowo-Widowiskowa:
- sauna
- siłownia (ćwiczenia indywidualne, imienny karnet „OPEN”)
- tenis stołowy
- bilard
- grupowe zajęcia ruchowe (joga, aerobic, inne)
- imienny karnet na grupowe zajęcia ruchowe „OPEN”
- kapsuła SPA

Hala Sportowo Widowiskowa
KSZO
ul. Świętokrzyska
11
27-400 Ostrowiec
Św.

Cennik opłat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim dostępny jest na
stronie internetowej http://mosir.ostrowiec.pl

5.

Ostrowiecdis
Sp. z o.o.

ul. Towarowa 35
61-896 Poznań

- 10 % zniżki na zakup kompletnej pary okularów korekcyjnych (oprawa + 2 soczewki) z powłoką
antyrefleksu we wszystkie dni tygodnia

VISION
EXPRESS SP
Sp. z o.o.
10 czerwca 2015 r.

7.

Firma
HandlowoUsługowa
„MIKA”
Skalska
Dominika

ul. 11 Listopada 10/4
27-400 Ostrowiec
Św.

- 10 % rabatu na wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży

ul. Pawia 7/29
25-658 Kielce

- 10% rabatu na zakupy dla wszystkich beneficjentów programu, bez ograniczeń czasowych

1 lipca 2015 r.

Hippo

8.

Przedsiębiorstwo
HandlowoUsługowe
1 sierpnia 2016 r.

Supermarket
„E.Leclerc”
ul. 11 listopada 6
27-400 Ostrowiec
Św.

1 marca 2015 r.

Al. Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa

6.

- 5 % rabatu na cały asortyment z wyłączeniem alkoholi i artykułów tytoniowych

Salon Vision
Express
Ostrowiec
Świętokrzyski
ul. Mickiewicza 30
(Galeria Ostrowiec)
27-400 Ostrowiec
Św.
Sklepy firmowe na
terenie Ostrowca
Świętokrzyskiego:
ul. Polna 14c
Os. Słoneczne 14
ul. Radwana 39D
ul. Sienkiewicza 59
ul. Rynek 45
Os. Pułanki 19
- Sklep online na
stronie internetowej

http://hipposklep.pl
- Hippo PHU
ul. Peryferyjna 8
25-562 Kielce

9.

Damtox
Tomasz Bołoz

ul. Książęca 2/36
05-135 Wieliszew

- 10 % zniżki na usługi oferowane na stronie https://www.damtox.pl
- 10 % zniżki na tworzenie stron www
- 10 % zniżki na pozycjonowanie stron www

2 września 2019 r.

10.

Świat Kwiatów
Marcin Sikora

ul. Sulejkowska 56/58
lok.215
04-157 Warszawa

- 5% rabatu na cały asortyment

- Strona https://

www.damtox.pl
- Siedziba firmy
ul. Książęca 2/36
05-135 Wieliszew
Sklep online na
stronie internetowej

http://sklep.swiat
kwiatow.pl

8 listopada 2019 r.

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Górczyński

