UCHWAŁA NR LI/492/18
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń będących w zarządzie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Puławy do
ustalania wysokości cen i opłat oraz stosowania upustów za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz
art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz.U.
z 2017 roku, poz. 827) Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:
§ 1.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) mieście - rozumie się przez to Miasto Puławy,
2) obiektach i urządzeniach – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia będące w zarządzie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach,
3) zarządzającym obiektami i urządzeniami – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Puławach.
§ 2.
Ustala się następujące zasady udostępniania obiektów i urządzeń:
1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:
1) mieszkańcom miasta, miejskim jednostkom organizacyjnym, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne miasta, mającym
charakter użyteczności publicznej oraz innym osobom prawnym lub fizycznym, wspomagającym realizację
zadań własnych miasta;
2) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;
2. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie regulaminu właściwego dla danego obiektu lub
urządzenia oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez zarządzającego obiektami i urządzeniami.
§ 3.
Korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu miasta.
§ 4.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Puławy do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów
i urządzeń będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach – z zastrzeżeniem § 5. i § 6.
niniejszej uchwały.
§ 5.
1. Udostępnianie obiektów i urządzeń na rzecz:
1) podmiotów realizujących na podstawie umowy zawartej z Miastem Puławy zadania publiczne w zakresie
kultury fizycznej na realizację tych zadań, w tym klubom sportowym w zakresie sportu dzieci i młodzieży do
wieku juniora z możliwością wydłużenia do wieku młodzieżowca;
2) podmiotów, o których mowa w pkt 1) realizujących także zadania w zakresie kultury fizycznej związane ze
sportem seniorów
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- następuje w oparciu o ceny preferencyjne stanowiące nie mniej niż 1% i nie więcej niż 20% ceny określonej
w cenniku na podstawie umowy zawartej z zarządzającym obiektami i urządzeniami.
2. Preferencyjne ceny, o których mowa w ust. 1 dotyczą udostępniania obiektów i urządzeń w dziennym
i tygodniowym wymiarze godzinowym zgodnym ze specyfiką danej dyscypliny sportu, wiekiem i możliwościami
fizycznymi uczestników, prezentowanym poziomem sportowym na prowadzenie treningów własnych, rozgrywek
ligowych oraz sparingów w ramach przydzielonych godzin.
3. Preferencyjne ceny określone w ust. 1 dotyczą wyłącznie pomieszczeń i terenów (sala gier, siłownia,
pływalnia otwarta, pływalnia kryta, boiska piłkarskie, arena lekkoatletyczna, korty tenisowe) z posiadanym
podstawowym wyposażeniem sportowym i zapleczem szatniowo-sanitarnym, które związane są z daną dyscypliną
sportu, do prowadzenia treningów własnych, rozgrywek ligowych i sparingów rozgrywanych w ramach
przydzielonych godzin lub organizowanych zawodów oraz każdorazowo dotyczą czasu bezpośredniej realizacji
tych zadań.
§ 6.
1. Ustalając wysokość cen i opłat, Prezydent Miasta Puławy może udzielić upustów za korzystanie z obiektów
i urządzeń podmiotom, które:
1) odgrywają szczególną rolę dla rozwoju sportu w Puławach,
2) realizują zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku w mieście,
3) realizują imprezy organizowane lub współorganizowane przez Miasto Puławy,
4) organizują międzyszkolne zawody sportowe adresowane do uczniów szkół prowadzonych przez Miasto
Puławy,
5) odgrywają szczególną rolę dla promocji miasta.
2. Upust może zostać udzielony w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 95% ceny określonej w cenniku.
3. Upust nie może być stosowany do cen i opłat, o których mowa w § 5. niniejszej uchwały.
4. Upust udzielany jest na pisemny wniosek, który zawiera uzasadnienie podmiotu ubiegającego się o jego
udzielenie – po uprzednim zaopiniowaniu go przez zarządzającego obiektami i urządzeniami.
§ 7.
1. Prezydent Miasta Puławy może udzielić upustów za korzystanie z obiektów i urządzeń dla grup
zorganizowanych powyżej 10 osób, korzystających z usług hotelowych oraz z obiektów sportowych i urządzeń
podczas zgrupowania, obozu, kolonii itp. w maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 20% ceny określonej
w cenniku.
2. Upust udzielany jest na pisemny wniosek, który zawiera uzasadnienie podmiotu ubiegającego się o jego
udzielenie – po uprzednim zaopiniowaniu go przez zarządzającego obiektami i urządzeniami.
§ 8.
Tracą moc:
- uchwała nr L/477/10 Rady Miasta Puławy z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do
ustalenia cennika opłat oraz stosowania zwolnień i upustów za korzystanie z przyszkolnych obiektów i urządzeń
sportowo-rekreacyjnych oraz obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach;
- uchwała nr XVII/152/15 Rady Miasta Puławy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu
korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Puławach;
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.
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§ 10.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji.

Urzędowym

Województwa

Lubelskiego

i wchodzi

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy
Bożena Krygier

Id: 2FDA5C0D-1290-47F2-A6FA-65026477D676. Podpisany

Strona 3

