
UCHWAŁA NR 280/XXVII/2020 
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 1 października 2020 r. 

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock upoważnienia do ustalania wysokości cen 
i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje: 

§ 1. Powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock uprawnienie do ustalania wysokości cen i opłat za 
korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Serock 
będących w zarządzie spółki Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o. w Serocku. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 

 
 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają
o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu
terytorialnego.

Dotychczas obowiązujące uregulowania w tym zakresie – Uchwała nr 185/XIX/2012 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Serocku,
stanowiły iż „wysokość cen i  opłat określa cennik usług OSiR-u ustalany przez Burmistrza Miasta i Gminy
Serock na wniosek Dyrektora OSiR-u. W związku z likwidacją ww. jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy
Serock uzasadnione jest podjęcie ww. uchwały i powierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Miasta Serock
upoważnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
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