Uchwała Nr IV/17/2010
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 28 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia stawek odpłatności za korzystanie z powierzchni sportowych
Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze
zmianami), oraz § 7 ust. 2, pkt 3, lit a Statutu Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/199/2001 Rady Miejskiej w Karczewie z
dnia 28 czerwca 2001 r. oraz zmienionego Uchwałą Nr XXXV/261/2009 Rady Miejskiej w
Karczewie z dnia 28 kwietnia 2009 r. uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące stawki odpłatności za korzystanie z:
1) całego boiska sportowego:
a) dla zabezpieczenia procesu dydaktyczno - wychowawczego wynikającego z rozkładu
zajęć w szkołach z terenu Gminy Karczew 80 zł./godz.,
b) dla realizacji zadań zleconych w zakresie sportu stowarzyszeniom z Gminy Karczew
80 zł./godz,
c) dla działalności komercyjnej (od 1 października do 31 maja) – osoby fizyczne i prawne
130 zł./godz,
d) dla działalności komercyjnej (od 1 czerwca do 30 września)– osoby fizyczne i prawne
65 zł./godz,
e) dla działalności komercyjnej w sobotę i niedzielę w godzinach 8.00 – 10.00 65 zł.
2) sektora boiska sportowego 80 zł./godz,
3) pomieszczenia dla prowadzenia aerobiku:
a) dla działalności komercyjnej
- grupa 50 zł./godz,
- wejście indywidualnie 6 zł./godz.,
b) dla placówek, o których mowa w pkt.1, lit. a) i b) 30 zł./godz,
4) sali konferencyjnej 50 zł./godz.
2. Ustala się ceny biletów na organizowane imprezy:
1) krajowe:
a) normalny 5 zł.,
b) ulgowy 2,50 zł.,
2) międzynarodowe:
a) normalny 10 zł.,
b) ulgowy 5 zł.
3. Ustala się ceny wstępu na siłownię:
1) wejście jednorazowe 6 zł.,
2) karnet (12 wejść) 60 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE
Ze względu na zmianę sposobu rozliczeń za wynajem hali między szkołami i
stowarzyszeniami, a Miejską Halą Sportową, Dyrektor Miejskiej Hali zaproponował nowe
stawki odpłatność za korzystanie z powierzchni sportowych oraz ceny biletów na imprezy
organizowane w hali.
Dochód z wynajmu obiektu stanowił będzie dochód Miejskiej Hali Sportowej.

