
Zarządzenie Nr 15.2020 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 29 stycznia 2020 roku 

 

zmieniająca zarządzenie  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice 

 
 Na podstawie § 1 uchwały Nr IV/18/07 z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie 

powierzenia Wójtowi Gminy Sieroszewice uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za 
usługi  komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów                      
i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice Wójt Gminy 
Sieroszewice zarządza, co następuje: 

 
§1. W zarządzeniu Nr 58.2019 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 marca 2019 r.   w sprawie 
ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących 
własnością Gminy Sieroszewice wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 4. dodaje się § 4a. w brzmieniu: 
„§ 4a. Ustala się opłatę za korzystanie z Gminnego Stadionu Sportowego                              

im. Bronisława Malinowskiego w Sieroszewicach w wysokości 200 zł netto/ godz.  
2) § 5. otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Wysokość opłat ustalonych w § 1. - 4a. powiększa się o należny podatek od towarów                 
i usług.” 
 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz 
innym osobom zarządzającym obiektami użyteczności publicznej. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

                                                                 Wójt Gminy Sieroszewice  
                                                                /-/ Anatol Piaskowski  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie  
do zarządzenia Nr 15.2020 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 29 stycznia 2020 roku 
 

zmieniająca zarządzenie  w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 ze 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. Cytowane 
uprawnienia organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć 
organom wykonawczym tych jednostek. Na podstawie art. 4 ust. 2 o gospodarce komunalnej 
Rada Gminy Sieroszewice podjęła uchwałę Nr IV/18/07 z dnia   2 marca 2007 roku w sprawie 
powierzenia Wójtowi Gminy Sieroszewice uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za  
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów                     
i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice. W oparciu                
o uprawnienia wynikające z § 1 podjętej uchwały Wójt Gminy Sieroszewice wydał                             
w szczególności zarządzenie Nr 58/2019 z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie ustalenia opłat 
za korzystanie ze szkolnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, także na cele 
reklamowe będących własnością Gminy Sieroszewice.   W związku z zainteresowaniem się 
niektórych podmiotów korzystaniem z Gminnego Stadionu Sportowego im. Bronisława 
Malinowskiego w Sieroszewicach zachodzi potrzeba dokonania zmian w podjętym 
zarządzeniu poprzez rozszerzenie dotychczasowych możliwości korzystania. 
Wydanie zarządzenia jest uzasadnione.  
 

 
 
 

                                                                         Wójt Gminy Sieroszewice  
                                                                           /-/ Anatol Piaskowski  

 
 

 


