
Uchwała Nr XXXI/174/2009

Rady Gminy Przytoczna

z dnia 21 kwietnia 2009 r.

w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich 

korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) Rada Gminy w Przytocznej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

§ 2. 

1. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń: 

2. Korzystanie z obiektów i urządzeń może się odbywać na zasadach: 

3. Z zastrzeżeniem, § 3 pkt 2 korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu 
gminy i przeznaczone będą na utrzymanie i rozwój tych obiektów. 

§ 3. 

§ 4. 

1. Wysokość opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń ustala Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego dla 
danego obiektu kierownika jednostki organizacyjnej gminy. 

2. Wraz z opinią kierownik jednostki organizacyjnej gminy przekazuje Wójtowi Gminy kalkulację kosztów korzystania z danego 
obiektu. 

§ 5. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 
2. Wójt Gminy Przytoczna określi wzór umów, o których mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały, a także może upoważnić 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zawierania tych umów. 
§ 6. Umowy zawarte z gminą do dnia wejścia w życie uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów w ciągu 6 miesięcy od 

dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Przytoczna;

2) obiektach i urządzeniach - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oświatowe, sportowe i użytkowe wraz 
wyposażeniem będące własnością Gminy Przytoczna, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inną 
działalność; 

3) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, 
która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń; 

4) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń przez organizatora;

5) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest w 
szczególności: odbycie się spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, pokazu, zabawy, dyskoteki lub widowiska, w 
tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym. 

1) obiekty i urządzenia udostępniane są:

a) mieszkańcom gminy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Przytocznej, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i 
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej oraz osobom 
prawnym, fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w tym prowadzącym działalność 
gospodarczą, finansującym koszty działań realizowanych na rzecz swoich pracowników będących mieszkańcami gminy w zakresie 
obejmującym zadania własne gminy, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy - po uzgodnieniu z 
Wójtem Gminy, 

b) innym osobom prawnym, fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w tym prowadzącym 
działalność gospodarczą; 

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) 
oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez właściwego dla danego obiektu kierownika jednostki organizacyjnej gminy; 

1) pełnej odpłatności;

2) przy zastosowaniu zniżki;

3) nieodpłatnie.

1) Opłaty ze zniżką przysługują:

a) zorganizowanym grupom uczniów szkół i placówek oświatowych,

b) zorganizowanym grupom członków ochotniczych straży pożarnych,

2) Z opłat zwalnia się:

a) dzieci i uczniów przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, w ramach zajęć prowadzonych przez 
daną jednostkę organizacyjną, 

b) Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej,

c) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy,

d) wszystkie organizacje niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają 
proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące programy profilaktyczne, 

e) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy,

f) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Wójtem Gminy,

g) kluby sportowe, stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą,

h) jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy,

i) Ochotnicze Straże Pożarne w celach związanych z ochroną przeciwpożarową.

Przewodniczący
Jerzy Barski
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