Druk Nr 13/1

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do określania wysokości cen i opłat za
korzystanie z usług społecznych realizowanych przez Trzy Fale Sp. z o.o. w Słupsku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 4 ust. 1pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, 492, 2020).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Powierza się Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienie do określania wysokości cen i opłat za
usługi społeczne realizowane przez Trzy Fale Sp. z o.o. w Słupsku w latach 2020-2031.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Na mocy art 4 ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej Rada Miejska w Słupsku w
dniu 26 czerwca 2019 r. powierzyła Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienie do dnia 31 grudnia 2019 r. do
określania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług społecznych realizowanych przez Trzy Fale Sp. z o.o.
w Słupsku.
W dniu 17 lipca 2019 r. Zarządzeniem Nr 654/PS/2019 r Prezydent Miasta Słupska ustaliła ceny preferencyjne
za korzystanie mieszkańców miasta Słupska z usług społecznych realizowanych w obiekcie Parku Wodnego
Trzy Fale Sp. z o.o. (na podstawie umowy powierzenia nr ZP.12/2018 z dnia 22 marca 2018 roku) w
następującej wysokości:
a) 1,00 złoty brutto (słownie jeden złoty 00/100) za jedną osobogodzinę dla Partnerów Miasta Słupska,
określonych w załączniku nr 2 do umowy powierzenia,
b) 5,00 złotych brutto(słownie: pięć złotych 00/100) za jedną osobogodzinę dla mieszkańców miasta Słupska,
biorących udział w zajęciach grupowych (turnusach), określonych w § 1 pkt 9 załącznika nr 5 do umowy
powierzenia, organizowanych przez Trzy Fale sp. z o.o.
Natomiast bezpłatnie z Parku Wodnego mogą korzystać:
a) jednostki organizacyjne Miasta Słupska, określone w § 1 pkt 5 załącznika nr 5 do umowy powierzenia za
korzystanie z usług społecznych,
b) osoby nagradzane przez Prezydenta Miasta Słupska w zakresie wykonywania zadań publicznych, w
szczególności stypendyści, wolontariusze i praktykanci.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Z uwagi na dobiegający termin powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawniania do określania
wysokości cen i opłat za korzystanie z usług społecznych tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. zachodzi potrzeba
przedłużenia terminu powierzenia uprawnień na lata 2020-2031.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Różnicę między istniejącym a projektowanym stanem prawnym stanowi termin powierzenia Prezydentowi
Miasta Słupska uprawniania do określania wysokości cen i opłat za korzystanie z usług społecznych, który
obecnie wynosi trzy miesiące. Planuje się go przedłużyć na czas realizacji usług społecznych realizowanych
przez Trzy Fale Sp. z o.o. w ramach umowy powierzenia na lata 2020-2031.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Planowana liczba osobowejść w ramach polityk społecznych w ciągu pierwszych 10 miesięcy
w poszczególnych obszarach polityk społecznych przedstawia się następująco:
1) seniorzy: 22 077,
2) osoby z niepełnosprawnościami: 3 231,
3) osoby z chorobami cywilizacyjnymi: 43 335,
4) dzieci i młodzież: 125 096,
5) osoby wykluczone społecznie: 39 000,
6) działalność pożytku publicznego: 75 901.
Limit osobowejść na wsparcie działań Miasta Słupska w zakresie zadań publicznych w przeciągu pierwszych
10 miesięcy przedstawia się następująco:
1) miejskie programy ulg i zniżek: 22 560,
2) stypendyści: 2 500,
3) wolontariat i praktyki: 2 500,
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4) inne animacje i programy: 5 000.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Za udział mieszkańców miasta Słupska w programach społecznych opłaty wnosi Urząd Miejski w Słupsku i
jego mieszkańcy, partnerzy (organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz
osób starszych i zrzeszające tę grupę społeczną) korzystający z usługi społecznej. Środki finansowe na
realizację ww. zadań zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska.
6. Źródła finansowania.
Nie dotyczy.
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