
UCHWAŁA  NR XXIV/129/08
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 31 lipca 2008 r.

w sprawie: zasad korzystania z sal gimnastycznych, sal lekcyjnych, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej  w  jednostkach  oświatowych  Gminy  Gaszowice,  oraz  upoważnienia  Wójta  Gminy  
do ustalania opłat.

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.)

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1.
 Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie – rozumie się przez to Gminę Gaszowice;
2) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej w jednostkach oświatowych prowadzonych przez 
gminę -  rozumie się przez to obiekty i  urządzenia użyteczności publicznej oświatowe i sportowe,  
a w szczególności:  boiska, salę widowiskowo-sportową, sale gimnastyczne, pomieszczenia do nauki 
i  inne  pomieszczenia  użytkowe  wraz  z  urządzeniami  i  wyposażeniem będące  własnością  Gminy 
Gaszowice,  wykorzystywane  do  organizowania  imprez,  szkoleń,  kursów  lub  innej  pozastatutowej 
działalności, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;
3) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń – rozumie się przez to korzystanie z obiektów 
i urządzeń wykraczających poza określone w statutach gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
4) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy 
najmu lub użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń;
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,  treningów,  zajęć  sportowo-rekreacyjnych,  pokazu,  zabawy,  dyskoteki  lub 
widowiska i innych w tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym.

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

1) obiekty i urządzenia nieodpłatnie udostępniane są:
a) na zajęcia lekcyjne  dla uczniów z terenu Gminy, ujęte w arkuszu  organizacyjnym szkoły i 

                 przedszkola i SKS
b) uczniowskim klubom sportowym działającym na terenie gminy,
c) imprezy organizowane przez dyrekcję szkoły, przedszkola i  Rady Rodziców,
d) organizatorom imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta 

                Gminy Gaszowice,
e) organizatorom imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z 

                 Wójtem Gminy,
f) zamiejscowemu punktowi powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) obiekty i urządzenia odpłatnie udostępniane są:
a) osobom fizycznym i prawnym,
b) klubom sportowym,



c) stowarzyszeniom i organizacjom działającym na terenie Gminy z zastrzeżeniem pkt 1 lit. d)
                 i e).

2. Wysokość opłat ustala Wójt Gminy w formie zarządzenia.

§ 3.
Wójt  Gminy  określi  wzory  umów,  a  także  upoważni  dyrektorów  jednostek  oświatowych  do  ich 
zawierania.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

§ 6.
Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie  na tablicy  ogłoszeń w Urzędzie  Gminy oraz publikuje  
w Biuletynie Informacji Publicznej.


