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UCHWAŁA NR IX/51/2019
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez
Gminę Drezdenko, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi
Drezdenka uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art. 4 ust. 2 w zw. art. 4 z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 roku o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 827 ze zm.) Rada Miejska w Drezdenku
uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :
1) obiektach i urządzeniach – rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej i sportowe,
będące w trwałym zarządzie szkół i placówek oświatowych;
2) organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobę fizyczną, która na mocy podpisanej umowy
o udostępnienie obiektu lub urządzenia, w szczególności umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia, korzysta
w określonym celu z obiektów i urządzeń;
3) zajęciach – rozumie się przez to zajęcia wychowania fizycznego, treningi, inne zajęcia sportowe,
rekreacyjne, rewalidacyjno–wychowawcze i rehabilitacyjne i inne;
4) imprezie – rozumie się przez to w szczególności mecze, turnieje, rozgrywki sportowe, koncerty,
spotkania, przedstawienia, pokazy, targi, widowiska, wystawy, kiermasze, zabawy w tym z udziałem
publiczności, na które wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny;
5) klubie sportowym – rozumie się przez to klub sportowy, działający jako osoba prawna, zgodnie z art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1263 ze zm.);
6) cenach – rozumie się przez to wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest
obowiązany zapłacić za towar lub usługę, w rozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu
o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 178);
7) opłatach preferencyjnych – rozumie się przez to opłaty ustalone przez Burmistrza Drezdenka za
korzystanie z obiektów i urządzeń, dla beneficjentów objętych systemem opłat preferencyjnych.
§ 2. 1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:
1) mieszkańcom Gminy Drezdenka i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku;
2) innym osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobom fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.
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2. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie ustalonego dla danego obiektu lub
urządzenia regulaminu oraz za zgodą zarządcy wyrażoną w formie pisemnej.
3. Pierwszeństwo z korzystania z obiektów i urządzeń posiadają w następującej kolejności:
1) wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół i placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Drezdenko z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktycznych, rewalidacyjno –
wychowawczych oraz rehabilitacyjnych;
2) stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy;
3) kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym, organizowanym przez polskie związki
sportowe, których zawodnicy powołani są do kadry Polski lub do kadry wojewódzkiej.
4. Opłaty preferencyjne w wysokości ustalonej przez Burmistrza Drezdenka przysługują:
1) organizacjom pozarządowym, jednostkom organizacyjnym Gminy Drezdenko prowadzącym działalność
w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i kultury, realizującym nieodpłatnie swoje
zadania na rzecz mieszkańców Drezdenka;
2) organizatorom imprez organizowanych nieodpłatnie o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym i edukacyjnym;
3) klubom sportowym oraz podmiotom działającym na rzecz mieszkańców Gminy Drezdenka.
5. Z obiektów i urządzeń można korzystać przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych na podstawie umowy najmu zawartej z zarządcą obiektu czy urządzenia.
6. Dzieci i młodzież niepełnoletnia, korzystająca z obiektu, może uczestniczyć w zajęciach lub imprezach
odbywających się w obiektach sportowych oraz korzystać z urządzeń, wyłącznie pod nadzorem trenera,
instruktora lub innej osoby pełnoletniej.
§ 3. 1. Powierza się Burmistrzowi Drezdenka uprawnienie do postanowienia o wysokości cen i opłat za
korzystanie z obiektów i urządzeń.
2. Ustalenie wysokości cen i opłat przez Burmistrza Drezdenka poprzedza przedłożenie w tym zakresie
propozycji ich wysokości przez zarządców obiektów.
3. Zarządcy obiektów przedkładają Burmistrzowi Drezdenka do 30 marca każdego roku, propozycję
wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń wraz z kalkulacją uwzględniającą bieżące
niezbędne koszty utrzymania danych obiektów i urządzeń w stanie niepogorszonym.
§ 4. Dochody uzyskane za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowią dochody szkół i placówek
oświatowych, prowadzonych przez Gminę Drezdenko i gromadzone są na wydzielonym rachunku dochodów,
o którym mowa w § 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017,
poz. 2077 ze zm.).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku
Mariusz Suchecki

