UCHWAŁA NR XLI/331/2020
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piaseczyńskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 8691)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina Góra Kalwaria udziela w latach 2021-2023 pomocy rzeczowej na rzecz
Powiatu Piaseczyńskiego w postaci prawa do korzystania z lokalu o powierzchni 56,72 m2
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, wraz z infrastrukturą i obsługą techniczną
o wartości do 80 627,40 zł.
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy rzeczowej zostaną określone w umowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Rokita

1) Zmiany

ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2019 poz. 1649; Dz. U. 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175
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Uzasadnienie
W związku z wystąpieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie z dnia 29 września
2020 roku o przedłużenie bezpłatnego użyczenia lokalu, Gmina Góra Kalwaria udziela
w latach 2021-2023 pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego w postaci prawa
do korzystania z lokalu o powierzchni 56,72 m2 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra
Kalwaria, wraz z infrastrukturą i obsługą techniczną. Wysokość pomocy rzeczowej
nie przekroczy kwoty 80 627,40 zł. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy rzeczowej
zostaną określone w umowie. Porozumienie zostanie zawarte od dnia 1 stycznia 2021 roku
do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Koszt udostępnienia lokalu został określony w oparciu o ceny wynajmu lokali
biurowych w Górze Kalwarii (przyjęto przelicznik 30 zł/m2; 56,72 x 30 x 12 x 3). Koszt
zużycia prądu został określony na podstawie średnich miesięcznych kosztów zużycia prądu
w budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria (2826,54 ∶ 840,59 tj. pow. użytkowa
budynku x 56,72 x 12 x 3). Ponadto koszt usługi sprzątania został określony w oparciu
o średnie miesięczne wynagrodzenie sprzątaczek w odniesieniu do powierzchni filii
Starostwa Powiatowego w Piasecznie obliczonej w metrach kwadratowych (7760 ∶
1267,25 tj. suma pow. użytkowych budynków x 56,72 x 12 x 3).
Wyżej wymienione koszty kształtują się w następujący sposób:
Lp.

Przedsięwzięcie

Szacunkowy koszt
roczny

Szacunkowy koszt
na 3 lata

20 419,20 zł

61 257,60 zł

1.

koszt
lokalu

udostępnienia

2.

koszty zużycia prądu

2 288,70 zł

6 866,10 zł

3.

koszty usługi sprzątania

4 167,90 zł

12 503,70 zł

Łącznie:
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