
UCHWAŁA NR 60/261/2015
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz usług o charakterze 
użyteczności publicznej wykonywanych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ulicy 

Klasztornej 9.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 
r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 
2011 r. Nr 45 poz. 236) w związku z Uchwałą Nr XIV/138/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 
2015 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Powiatu uprawnień do ustalania 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 Powiatu Raciborskiego

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się wysokość cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz usług o charakterze użyteczności 
publicznej wykonywanych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 102/528/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
ustalenia cennika za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 
Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Markowi Kurpisowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

Radca Prawny

Michał Gebel

Starosta

Ryszard Winiarski



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. 
Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia 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 powiatu. Stosownie do art. 4 ust. 2 w/w ustawy Rada Powiatu może też powierzyć w/w 
uprawnienia Zarządowi Powiatu jako organowi wykonawczemu.

Uchwałą Nr XIV/138/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. powierzyła Zarządowi 
Powiatu uprawnienia do określania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi o 
charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu 
Raciborskiego.

Uchwałę określającą wysokość cen i opłat ponoszonych przez osoby i instytucje za korzystanie z sal 
gimnastycznych, pomieszczeń i urządzeń oraz usług o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych  w 
Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu podejmuje się na wniosek dyrektora Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego w Raciborzu.

Zmiana wysokości cen i opłat w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu podyktowana jest 
wzrostem ogólnych kosztów utrzymania obiektu.

W stosunku do poprzednio obowiązujących wzrosły opłaty:

a) za wynajęcie dużej sali gimnastycznej na 60 min. z 35 zł na 45 zł,

b) za wynajęcie siłowni na 60 min. z 20 zł na 40 zł,

c) za wynajęcie sali narad na 60 min. z 20 zł na 30 zł.

Dodatkowo wprowadzono opłaty:

a) za wykonanie badania wad postawy ciała - 25 zł,

b) za wynajęcie sprzętu do badania wad postawy ciała na 60 min. - 30 zł,

c) za wynajęcie sauny z basenem na 60 min. - 50 zł.

Zaproponowane opłaty są porównywalne z obowiązującymi w innych jednostkach oświatowych.

Zatem w tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

 

Kierownik Referatu Edukacji, 
Kultury i Sportu

Danuta Miensopust

Wicestarosta

Marek Kurpis



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

WYSOKOŚĆ CEN I OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW I URZ ĄDZEŃ 
ORAZ USŁUG O CHARAKTERZE U ŻYTECZNO ŚCI PUBLICZNEJ 

WYKONYWANYCH W MI ĘDZYSZKOLNYM O ŚRODKU SPORTOWYM 
 W RACIBORZU PRZY UL. KLASZTORNEJ 9 

 
 

l.p. pomieszczenia i usługi 
minimalna 

stawka 

1. Wykonanie badania wad postawy ciała 25 zł 

2. 
Wynajęcie sprzętu do badania wad postawy ciała na 60 
min 30 zł 

3. Wynajęcie sauny na 60 minut (bez basenu) 30 zł 

4. Wynajęcie sauny z basenem na 60 minut  50 zł 

5.  Wynajęcie siłowni na 60 minut 40 zł 

6. Wynajęcie dużej sali gimnastycznej na 60 minut 45 zł 

7. Wynajęcie małej sali gimnastycznej na 60 minut 35 zł 

8. Wynajęcie sali do gimnastyki korekcyjnej na 60 minut 20 zł 

9.  Wynajęcie ścianki do wspinaczki na 60 minut 20 zł 

10.  Wynajęcie sali narad na 60 minut 30 zł 

11. Wynajęcie holu na 60 minut 10 zł 

12.  
Korzystanie z urządzeń siłowni, ścianki 
wspinaczkowej, stołów do tenisa  przez 1 osobę dorosłą 
przez 60 minut 

5 zł 

 
 
Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                            Starosta 
    
 Danuta Miensopust             Ryszard Winiarski  

Załącznik 
do Uchwały Nr 60/261/2015 
Zarządu Powiatu Raciborskiego 
z dnia 30 grudnia 2015 r. 




