BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ul. Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
tel. 22 443 87 27, 22 443 85 21
sekretariat.udtargowek@um.warszawa.pl, www.urn.warszawa.pl, www.targowek.waw.pl

Warszawa, 19 grudnia 2019 r.
Znak sprawy: UD-X-WOR.0003.867.2019
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Pani
Katarzyna Górska - Manczenko
Radna
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
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W sprawie:Tnfeipeiac)T nr 191 dot. nieodpłatnego udostępnienia mieszkańcom lodowiska

Szanowna Pani Radna,
w odpowiedzi na Pani interpelację nr 191 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego
udostępnienia mieszkańcom lodowiska na terenie OSIR m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy
ul. Łabiszyńskiej 20 w załączeniu przedkładam odpowiedź udzieloną przez Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek w w/w sprawie.

Z poważaniem

Załączniki:

1.

Pismo OSiR/DA/062/51/JP/2019 z dn. 17.12.2019 r.

Do wiadomości:

1.

Wydział Obsługi Rady dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
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Targówek

11I. Łabiszyńska 20, 0:l-397 Warszawa. tel. 22 884-8500, fox 22 844-8420, o-umil osir@osi11ar
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Dotyczy: interpelacji nr 191~t11U5atarzyny Górskiej - Manczenko radnej Dzielnicy Targówek m, st.
Warszawy z dnia 09.12.2019 rok w sprawie nieodpłatnego udostępnienia mieszkańcom lodowiska
na terenie OSiR m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek działa jako samorządowy
zakład budżetowy i zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych .odpłatnie wykonuje
zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych".
Obniżenie cen za korzystanie z usług Ośrodka (np. wejście na lodowisko) wymagałoby znalezienia
pokrycia finansowego na zmniejszone przychody w formie zwiększonej dotacji przedmiotowej. Ta
sama ustawa ustala także w art. 15 ust. 6, że .Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego, z
wyłączeniem dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, nie mogą przekroczyć 50 % kosztów jego
działalności.".
Ośrodek nie zmieniał cen wejść na swoje obiekty mimo znacznego wzrostu kosztów prowadzenia
swojej działalności (koszty energii, zatrudnienia, sprzątania, ochrony itp.).
Udostępnienie bezpłatne obiektów OSIR Targówek byłoby możliwe w przypadku zmiany formy
działalności Ośrodka i
przekształcenie go w jednostkę budżetową oraz zagwarantowanie
dodatkowych środków niezbędnych do właściwego działania (tak działa część dzielnicowych
ośrodków sportu -- np.: Aktywna Warszawa, CSR Bielany).
Zorganizowanie na terenie dzielnicy bezpłatnego lodowiska w obecnym stanie prawnym jest
możliwe jako zadanie realizowane przez inną jednostkę organizacyjną niż OSIR po
zagwarantowaniu dla tej jednostki odpowiednich środków finansowych np.: lodowisko na
Bemowie jest administrowane przez Wydział Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bemowo. Należy
zaznaczyć, że koszt budowy i wyposażenia podobnego zadaszonego lodowiska to ok. 2 miliony zł.
Warto dodać, że Ośrodek realizuje zarówno miejskie, jak i własne programy dające bezpłatną
dostępność do obiektów (np.: Lato w mieście, Zima w mieście, Rusz się Warszawo po Świętach,
#ldziemyNaRekord60procent, Mikołajki na lodzie, Dzień Dziecka, Wtorki lekkoatletyczne itp.).
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www.osirlargowck.waw.pl
1(01111,lck, Sportowo - Rekreacyjny
ul. Łabiszyńska 20

Hala Sportowa
ul. Ossowskiego 25

Boisko "" Zaciszu
ul. Blokowa 3
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OSIRTARGOWEI<
Plywntnla Polonez
111. Lubiszyńska 20

NIP: 52•1-274-89-3•1, REGON: 145972096
Banie Bank Handlowy w Warszawie
Konto: .171030150800000005 5105 3008

