
UCHWAŁA NR XXXI/324/2017
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

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 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875. z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 827) Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Stawiguda;

2) obiektach i urządzeniach - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oświatowe, 
sportowe, instytucji kultury, bibliotek, administracyjne a w szczególności: boiska sportowe, hale sportowe, sale 
gimnastyczne, kompleks boisk Orlik, korty tenisowe, pomieszczenia do nauki, pracownie komputerowe, 
świetlice samorządowe, domy kultury i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem 
będące własnością gminy, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inną 
pozastatutową działalność;

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

4) administratorze obiektu - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną gminy lub inny podmiot, któremu 
gmina powierzyła zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń;

5) pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń 
wykraczające poza zadania określone jako własne gminy w ustawach oraz w statutach gminnych jednostek 
organizacyjnych;

6) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia przez organizatora na podstawie 
umowy, celem zaspokojenia potrzeb organizatora, w sposób nie sprzeczny z funkcjami oraz regulaminem 
korzystania z obiektów i urządzeń.

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:

1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:

1) mieszkańcom gminy i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku,

2) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.

2. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie ustalonego dla danego obiektu lub urządzenia 
regulaminu lub instrukcji oraz zgodnie z harmonogramem lub za zgodą administratora obiektu lub urządzenia.

3. Pierwszeństwo do korzystania z obiektów i urządzeń posiadają w następującej kolejności:

1) jednostka organizacyjna gminy, zarządzająca obiektem – na zajęcia własne oraz sportowe i sportowo - 
rekreacyjne dzieci i młodzieży,

2) inne, niż określone w pkt 1, jednostki organizacyjne gminy

3) stowarzyszenia kultury fizycznej realizujące zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą 
w zakresie prowadzenia zajęć lub imprez sportowych dla dzieci i młodzieży,

3) uczniowie szkół i innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym,

4) stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy,

5) pozostałe podmioty.
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4. Dzieci i młodzież niepełnoletnia, korzystająca z obiektu, może uczestniczyć w zajęciach lub imprezach 
odbywających się w obiektach sportowych należących do gminy, wyłącznie pod nadzorem trenera, instruktora lub 
innej uprawnionej osoby pełnoletniej.

§ 3. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę.

2. Korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a środki finansowe z tego tytułu stanowią dochód budżetu 
gminy.

3. Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń zwalnia się:

1) organizatorów imprez zleconych przez gminę, organizowanych przy współudziale gminy;

2) Gminny Ośrodek Kultury na zajęcia własne oraz inne organizowane  na podstawie zawartych umów;

3) członków ochotniczych straży pożarnych;

4) organizatorów imprez charytatywnych uzgodnionych z Wójtem Gminy Stawiguda;

5) sołtysów, rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne organizacje społeczne działające w środowisku - 
na organizację zebrań i spotkań,

6) stowarzyszenia, w tym kluby sportowe, które realizują zadania użyteczności publicznej na podstawie umów 
zawartych z gminą.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Stawiguda do ustalenia w drodze zarządzenia wysokości opłat za 
korzystanie z obiektów i urządzeń.

2. Ustalenie wysokości cen i opłat przez Wójta Gminy Stawiguda, poprzedza przedłożenie w tym zakresie 
propozycji ich wysokości przez administratorów obiektów;

3. Administratorzy obiektów przedkładają Wójtowi Gminy Stawiguda propozycję wysokości cen i opłat za 
korzystanie z obiektów i urządzeń będących w ich utrzymaniu wraz z kalkulacją uwzględniającą bieżące niezbędne 
koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia w stanie nie pogorszonym;

4. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń może przewidywać ulgi.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/52/03 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zasad 
korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za 
korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Stawiguda uprawnienia o stanowieniu ich wysokości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wieczorek
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