UCHWAŁA NR 1519/LII/2010
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 20 października 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co
następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 1492/L/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25.08.2010 r. w sprawie ustalenia
opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Piaseczno wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 Ustala się następujące stawki za wynajem pomieszczeń i powierzchni w szkołach
i placówkach oświatowych:
1) sale dydaktyczne: stawka 15-30 zł +VAT za 1godz.,
2) pracownie informatyczne i sale multimedialne: stawka 20-40 zł +VAT za 1godz.,
3) hala sportowa o powierzchni nie mniejszej niż 648 m2 100-150 zł +VAT za 1 godz.,
4) sala gimnastyczna o powierzchni mniejszej niż 648 m2 i równej lub większej niż 288 m2 60-120
zł +VAT za 1 godz.,
5) sala gimnastyczna o powierzchni mniejszej niż 288 m2 i równej lub większej niż 162 m2 50-100
zł +VAT za 1 godz.,
6) bieżnia prosta 30 zł +VAT za 1 godz.,
7) boisko do koszykówki 50 zł + VAT za 1 godz.,
8) boisko do piłki nożnej 50 zł +VAT za 1 godz.,
9) boisko do piłki ręcznej 50 zł + VAT za 1 godz.,
10) boisko do piłki siatkowej 50 zł + VAT za 1 godz.,
11) boisko do siatkówki plażowej 30 zł + VAT za 1 godz.,
12) skocznia 20 zł + VAT za 1 godz.,
13) wynajem powierzchni placówki do odpłatnego korzystania przez podmioty chcące zainstalować
automat do napojów, artykułów spożywczych, punktów kserograficznych lub kserokopiarki itp.
220 zł brutto za miesiąc.
14) wynajem innych powierzchni w placówkach: korytarze, łączniki itp. 60 gr + VAT za 1 godz. za
m2”
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 Upoważnia się dyrektorów szkół i placówek do udostępniania w uzasadnionych
przypadkach pomieszczeń i powierzchni z zastosowaniem niższych stawek od określonych w § 2 i
§ 3 lub odstąpienia od pobierania opłat za korzystanie, co będzie odnotowane w ewidencji ulg
i zwolnień.”
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„§ 5 Korzystanie przez GOSiR oraz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Uczniowskie Kluby
Sportowe z terenu Gminy Piaseczno z pomieszczeń, boisk oraz terenów rekreacyjnych
w placówkach oświatowych jest nieodpłatne z wyłączeniem imprez i zajęć płatnych.”.
3) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Opłaty powinny być określone w wysokości netto i brutto a płatność wykonywana z góry za
każdy miesiąc na podstawie faktury wystawionej przez Gminę Piaseczno.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 3.
§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie
Zmiana Uchwały Nr 1492/L/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25.08.2010 r. w sprawie ustalenia
opłat za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Piaseczno dotyczy uelastycznienia wysokości stosowanych stawek i możliwości dostosowania
ich przez dyrektorów szkół do zaistniałych okoliczności.

V-ce PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w PIASECZNIE
mgr Mariusz Słowik
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