
UCHWAŁA NR 147/838/2021 

ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia 16 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania 

z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 920 ze zm. ) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 679) 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 opłaty z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć 
w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9 stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Przyjęte stawki nie dotyczą jednostek, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski 
oraz pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego. PCS udostępnia swoje zasoby ww. 
podmiotom z 50% zniżką. 

§ 3. W przypadku zajęć organizowanych w ramach akcji Zima/Lato w Powiecie oraz mających 
charakter otwarty/promocyjny opłaty nie pobiera się. 

§ 4. Stawki zawierają podatek VAT. 

§ 5. Traci moc Uchwała nr 130/734/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłat z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum 
Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się̨ Kierownikowi Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta. 



§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

Radca Prawny 
 
 

Lidia Chrzan 

Starosta 
 
 

Grzegorz Swoboda 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

(tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 679) 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 

ww. Ustawy Rada Powiatu może też powierzyć ww. uprawnienia Zarządowi Powiatu jako 

organowi wykonawczemu. Uchwałą Nr XIV/138/2015 Rada 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. 

Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu dnia 2 listopada 2021 roku 

zwrócił się do Zarządu Powiatu Raciborskiego z prośbą o zmianę cennika opłat z tytułu 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu 

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9.  

Po zmianie funkcji ośrodka z oświatowej na sportowo – rekreacyjną i rozbudowaniu 

oferty zajęć dla osób dorosłych  bieżąca działalność PCS przyniosła kolejne doświadczenia stąd 

potrzeba nowelizacji przedmiotowej uchwały.  

W treści uchwały zmieniono treść paragrafu 2 tak, aby nie tylko jednostki oświatowo – 

wychowawcze ale wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego otrzymały zniżkę 

50 % na wynajem sal w PCS w Raciborzu. Ponadto w załączniku do uchwały dodano punkty 9 i 

10 w celu nadania uldze charakteru rodzinnego. Poprzedni zapis promował jedynie udział dzieci 

w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Ulga dla dorosłych, najbliższych członków rodziny, w 

opłatach za udział w zajęciach będzie ułatwieniem w propagowaniu rekreacji rodzinnej, 

znajdującym odzwierciedlenie w budżecie domowym.     

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

Kierownik Referatu Edukacji             Wicestarosta 
     
    Danuta Miensopust            Marek Kurpis 

 



         Załącznik 
         do Uchwały Nr 147/838/2021
                        Zarządu Powiatu Raciborskiego  
         z dnia 16 listopada 2021 r. 

 

 

Cennik opłat wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania  
z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 9 
 

 

1. Pomieszczenie biurowe - 35,00 zł/m2/miesiąc 

2. Duża sala gimnastyczna - 50,00 zł/60 minut 

3. Mała sala gimnastyczna - 40,00 zł/60 minut 

4. Mała sala gimnastyczna wraz z możliwością korzystania ze ścieżki akrobatycznej - 
50 zł/60 minut 

5. Sala do gimnastyki korekcyjnej - 25,00 zł/60 minut 

6. Ścianka wspinaczkowa - 25,00 zł/60 minut 

7. Sala konferencyjna - 35,00 zł/60 minut 

8. Miesięczna opłata za zajęcia - 50,00 zł 

9. Drugi członek gospodarstwa domowego (najbliższej rodziny) 50% zniżki na zajęcia 
organizowane przez PCS (niezależnie od ich charakteru), a trzeci i kolejny 75% 
zniżki. 

10. Osoby w wieku 65 lat i więcej 60% zniżki opłaty za zajęcia organizowane przez PCS. 

 

 

 

Kierownik Referatu Edukacji      Starosta 
     
    Danuta Miensopust        Grzegorz Swoboda 
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