
UCHWAŁA NR XXXIV/420/2016
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza uprawnień w zakresie ustalenia 
wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych będących 

w administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sandomierzu oraz wynajmu i dzierżawy gruntów oraz pomieszczeń lub ich części w obiektach 

sportowo – rekreacyjnych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Sandomierzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku 
o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. Nr 573 ze zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala co 
następuje:

§ 1. 

Powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza kompetencje w zakresie ustalania wysokości cen 

i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo – rekreacyjnych oraz wynajem i dzierżawę 

gruntów, pomieszczeń lub ich części w obiektach sportowo – rekreacyjnych administrowanych przez 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu.

§ 2. 

Burmistrz Miasta Sandomierza może częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat za korzystanie 

z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych: kluby, stowarzyszenia oraz organizacje posiadające 

siedziby na terenie Miasta Sandomierz

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
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§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza
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UZASADNIENIE

W związku z centralizacją od 01.01.2017r. rozliczeń podatkowych w Gminie Miejskiej Sandomierz

(w zw. z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29.09.2015 roku w sprawie nr C –

276, Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2015 r., sygn. I

FPS 4/15 istnieje konieczność aktualizacji wszystkich umów i porozumień dotyczących m.in. użyczenia lub

udostępnienia do nieodpłatnego korzystania z obiektów sportowych należących do Gminy Sandomierz,

których dotychczasową stroną był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Sandomierzu. Stroną nowych umów regulujących korzystanie z obiektów sportowych stanie się Gmina

Sandomierz, a nie MOSIR.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały spowodowane jest koniecznością dostosowania zasad

ustalania odpłatności za korzystanie z mienia Gminy Sandomierz do obowiązujących przepisów prawa a w

szczególności art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016

roku poz. 446 ze zm.).
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