Projekt
z dnia 17 lutego 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna
1 i związanych z nim urządzeń oraz opłat i stawek za korzystanie z tego obiektu i urządzeń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.1)) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019r. poz. 712 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zasady i tryb korzystania z obiektu „Hala Sportowa” zlokalizowanego
w Mszczonowie przy ul. Szkolna 1 i związanych z nim urządzeń:
1) Obiekt ten i związane z nim urządzenia udostępniane są:
a) mieszkańcom gminy Mszczonów;
b) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie, w jakim nie działają w celu
osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy Mszczonów mające charakter użyteczności
publicznej, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy Mszczonów;
c) innym osobom prawnym, jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej lub osobom fizycznym,
podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą po uzgodnieniu lub zawarciu umowy z Dyrektorem
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.
2) Korzystanie z obiektu „Hala Sportowa” lub jego urządzeń jest odpłatne lub nieodpłatne. Podstawą
odpłatnego wstępu jest zakupienie biletu wstępu, karty abonamentowej lub innego nośnika płatniczego.
Uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu gminy Mszczonów.
3) Za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki, opłaty ulgowe ponoszą:
a) osoby uczące się do 26 roku życia (dzieci i młodzież szkolna, studenci);
b) emeryci, renciści, osoby powyżej 65 roku życia;
c) osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie;
4) Burmistrz Mszczonowa może przyznać prawo do opłaty ulgowej w przypadku:
a) korzystania z obiektu lub jego urządzeń w ramach działaniach promocyjnych gminy Mszczonów;
b) gdy nie jest możliwe korzystanie z obiektu „Hala Sportowa” lub związanych z nim urządzeń w całości
lub w części w przypadku awarii, innych przyczyn technicznych, przyczyn organizacyjnych lub
warunków pogodowych – przez czas trwania tych przyczyn.
5) Obiekt „Hala Sportowa” udostępnia się nieodpłatnie:
a) szkołom prowadzonym przez gminę Mszczonów, realizującym program lekcji WF i zajęć
pozalekcyjnych,
b) weteranom i weteranom poszkodowanym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach
działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019r. poz. 1569 z późn. zm.3) );
c) innym osobom według obowiązujących odrębnych przepisów lub programów.
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6) W dniach roboczych podczas każdego roku szkolnego (z wyłączeniem ferii świątecznych, zimowych oraz
wakacyjnych) w godzinach 8.00 – 16.00 obiekt „Hala Sportowa” i związane z nim urządzenia udostępniane
są wyłącznie dla szkół gminnych realizujących program lekcji WF i zajęcia pozalekcyjne.
7) Określa się możliwość wynajmowania pomieszczeń w obiekcie „Hala Sportowa” oraz jego urządzeń na
podstawie umów najmu.
8) Burmistrz Mszczonowa określi wzory umów, o których mowa w § 1 pkt 7 oraz upoważni Dyrektora
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie do zawierania tych umów.
9) Szczegółowe warunki korzystania z obiektu „Hala Sportowa” i jego urządzeń wynikają z regulaminów
i harmonogramów ustalonych przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.
§ 2. 1. Burmistrz ustala wysokość opłat i stawek za korzystanie z pomieszczeń obiektu „Hala Sportowa’
oraz jego urządzeń na podstawie umów najmu.
2. Wysokość opłat oraz stawek, w tym ulgowych, za korzystanie z obiektu „Hala Sportowa” i jego urządzeń
ustala Burmistrz Mszczonowa z uwzględnieniem postanowień zawartych w § 1 pkt 3, pkt 4 i pkt 5.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 4. Traci moc uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019r. w sprawie
zasad korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1 i znajdujących się w nim urządzeń
oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i urządzeń.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski

1) zmiany

opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815
opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 492
3) zmiany opublikowane w Dz. U. z 2019r. poz. 1726
2) zmiany
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul.
Szkolna 1 i związanych z nim urządzeń oraz opłat i stawek za korzystanie z tego obiektu i urządzeń
Rada Miejska w Mszczonowie jest organem właściwym do ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektu
„Hala Sportowa” i związanych z nim urządzeń stanowiących gminny obiekt i urządzenia użyteczności
publicznej. Delegacja ta wynika z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.). Adresatami tej uchwały są mieszkańcy
gminy Mszczonów oraz inne osoby przebywające lub wykonujące określone działania na terenie tej gminy.
Z kolei na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 2019r. poz. 712 z późn. zm.) Rada Miejska postanowiła o powierzeniu uprawnienia do ustalenia
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej organowi wykonawczemu gminy.
Dotychczas obowiązująca uchwała nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie zasad korzystania z obiektu „Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska
52 i znajdujących się w nim urządzeń oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu
i urządzeń zostaje uchylona.
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