UCHWAŁA NR 130/VIII/10/2019
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 11 września 2019 r.
w sprawie sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności
publicznej zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 712) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala,
co
następuje:
§ 1. Ustala wysokość cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej
zarządzanych
przez
Gminny
Ośrodek
Sportu
i Rekreacji
w Konstancinie-Jeziornie
w wysokości ustalonej poniżej:
L.p.

1.

Obiekt użyteczności publicznej
i urządzenia
Hala sportowa – jeden sektor

2.

Hala sportowa – dwa sektory

200,00 zł

3.

Hala sportowa – trzy sektory

300,00 zł

4.

Sala fitness

80,00 zł

5.

Sauna - całe pomieszczenie (max. 8 osób)

160,00 zł

6.

Stół do tenisa stołowego, siatka, piłeczki dla max. 4
osób
Sprzęt do badmintona - stojaki, siatka, lotki dla
max. 4 osób

40,00 zł

7.

Cena z VAT za 1 godzinę
100,00 zł

40,00 zł

§ 2. Ustala się odpłatność za bilety wstępu do sauny zlokalizowanej w obiekcie zarządzanym przez
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie: 1/ bilet
normalny – 15,00 zł za 1 godzinę, 2/ bilet ulgowy – 8,00 zł za 1 godzinę.
§ 3. Bilety ulgowe przysługują uczniom szkół podstawowych, szkół średnich, studentom,
emerytom i rencistom zamieszkałym na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna. Zakup biletu ulgowego
następuje po okazaniu ważnej legitymacji.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Agata Wilczek
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Uzasadnienie
do uchwały NR 130/VIII/10/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 września
2019 r. w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności
publicznej zarządzanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Konstancinie-Jeziornie
Art. 4. ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej stanowi, że jeżeli przepisy szczególne
nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają
o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek
samorządu terytorialnego.
Art. 44. ust. 3 pkt 1) ustawy o finansach publicznych stanowi, iż wydatki publiczne powinny
być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów. W myśl tych postanowień istnieje konieczność dostosowania cen i opłat za
korzystanie z obiektów użyteczności publicznej i urządzeń do bieżących kosztów utrzymania
obiektów.
Kalkulacja ceny została dokonana w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem najlepszych
efektów z danych nakładów z uwzględnieniem niezbędnych i bieżących kosztów utrzymania danego
obiektu.
W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie uchwały.
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