UCHWAŁA NR XII/105/15
RADY GMINY GNOJNIK
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie 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
(Dz.U.2015.1515 j.t.) Rada Gminy Gnojnik uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. gminie – rozumie się przez to gminę Gnojnik
2. obiektach i urządzeniach - rozumie się przez to gminne obiekty i urządzenia użyteczności publicznej i inne
pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością gminy, wykorzystywane do
organizowania imprez lub na inną pozastatutową działalność;
3. organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną gminy lub inny
podmiot, która na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń;
4. administratorze obiektu – rozumie się przez to gminę Gnojnik, jednostki organizacyjne 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 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 korzystania z obiektów i
urządzeń;
7. posiadającym obiekt w zarządzie – rozumie się przez to podmiot dysponujący nieruchomością oddaną w
trwały zarząd na podstawie art. 45 ust 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomości / tj.
Dz.U.2015.782/.
§ 2. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń:
1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:
a) mieszkańcom gminy, organizacjom pozarządowym, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań
własnych gminy oraz promującym gminę - po uzgodnieniu z administratorem obiektu;
b) innym osobom prawnym lub fizycznym albo jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości
prawnej, w tym prowadzącym działalność gospodarczą - po uzgodnieniu z administratorem obiektu.
2. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora
obiektu, w oparciu o zawartą umowę.
3. Udostępnienie do korzystania obiektów w Domu Ludowym w Zawadzie Uszewskie, Domu Ludowym w
Biesiadkach, Domu Strażaka w Gnojniku, Domu Strażaka w Uszwi, Domu Strażaka w Lewniowej oraz Hali
Sportowej w Gnojniku, Sali Sportowej w Uszwi, Sali Sportowej w Gosprzydowej i Sali Sportowej w Lewniowej
wymaga:
a) złożenie pisemnego wniosku zainteresowanego do administratora obiektu;
b) zawarcie z podmiotem posiadającym obiekt w zarządzie albo, w przypadku gdy obiekt nie został oddany w
zarząd innemu podmiotowi, z Gminą Gnojnik umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron.
§ 3. 1. Pozastatutowe korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej lub jego części może być
odpłatne lub nieodpłatne.
2. Nieodpłatnie z obiektu użyteczności publicznej mogą korzystać:
a) uczniowskie kluby sportowe, kluby sportowe, koła zainteresowań, zespoły artystyczne, których siedziby
znajdują się na terenie Gminy Gnojnik;
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b) organizatorzy imprez sportowych lub kulturalnych o zasięgu gminnym, nie działający w celu osiągania zysku;
c) stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej i organizacje społeczne działające na terenie Gminy
Gnojnik;
d) inne osoby i podmioty na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Gnojnik.
3. Wysokość opłaty za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń ustala w drodze zarządzenia Wójt
Gminy Gnojnik.
4. Środki uzyskane z najmu obiektów stanowią dochód Gminy Gnojnik i służą do pokrycia kosztów utrzymania
obiektu. Opłata za najem obiektu wpłacana jest na rachunek bankowy Gminy Gnojnik na podstawie wystawionej
faktury.
5. Nieodpłatnie udostępnia się do korzystania ogólnodostępne boiska sportowe oraz place zabaw, zgodnie z
regulaminami korzystania ustalonymi indywidualnie dla poszczególnych obiektów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:
1. Uchwała Nr XXXI/308/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 29 stycznia 2014 r.
2. Uchwała Nr VIII/45/95 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 kwietnia 1995 r.
3. Uchwała Nr XXVIII/154/94 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 27 maja 1994 r.
4. Uchwała Nr XXV/142/94 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 lutego1994 r.
5. Uchwała Nr XXV/141/94 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 25 lutego1994 r.
6. Uchwała Nr XIX/110/93 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 18 czerwca 1993 r.
7. Uchwała Nr XI/61/92 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 19 sierpnia 1992 r.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Zych

Id: 7D544C15-7F86-446F-AFDB-AFC1904C1995. Podpisany

Strona 2

