
Uchwała nr 446/LXXXVII/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 14 listopada 2018r. 
 

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń oświatowych oraz sposobu
ustalania opłat za korzystanie z nich 

Na  podstawie  art.  18  ust.2  pkt  15  i  art.  40  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  8  marca
1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) i art. 4 ust.1 pkt 2 i ust.2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 z późn. zm.)
Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Gminie – rozumie się przez to Gminę Miasta Gostynina;
2. obiektach i urządzeniach oświatowych – rozumie się przez to obiekty i urządzenia oświatowe,

pomieszczenia przeznaczone do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i
wyposażeniem, będące własnością Gmin Miasta Gostynina, wykorzystywane do organizowania
imprez  lub na inną, pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami   i
urządzeniami,

3. organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która na mocy podpisanej umowy o udostępnienie obiektu
lub urządzenia, w szczególności umowy najmu, użyczenia lub jednorazowej zgody wyrażonej
przez administratora obiektu 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. zajęciach – rozumie się przez to zajęcia wychowania fizycznego, treningi, inne zajęcia sportowe
i rekreacyjne;

6. imprezie – rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia przez organizatora na
podstawie  umowy,  którego  celem jest  w szczególności  odbycie  meczu,  turnieju,  rozgrywki
sportowej,  koncertu,  przedstawienia,  pokazu,  widowiska,  wystawy,  kiermaszu,  wesela,
uroczystości rodzinnych, zabawy lub dyskoteki, w tym z udziałem publiczności, odpłatnym lub
darmowym.

§ 2.
Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:
1. Obiekty i urządzenia udostępniane są:

1) mieszkańcom Gminy, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie
działających w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne Gminy oraz innym
osobom prawnym, osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym
osobowości prawnej, wspomagającym realizację zadań własnych Gminy;

2) innym  osobom  prawnym,  osobom  fizycznym  oraz  jednostkom  organizacyjnym  nie
posiadającym osobowości prawnej, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.

2. Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o umowę lub za zgodą administratora
w przypadku braku konieczności zawarcia umowy.



3. Udostępnianie obiektów i urządzeń nie może utrudniać wykonywania statutowych zadań Gminy
i kolidować z ogólnie przyjętymi zasadami etyki  lub powodować negatywnych skutków dla
wizerunku Gminy.

4. Korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Nieodpłatnie udostępnia się obiekty i urządzenia na:

1) zebrania i spotkania organizowane przez Burmistrza Miasta Gostynina, Radę Miejską w
Gostyninie,

2) zebrania informacyjne dla mieszkańców organizowane w porozumieniu z Burmistrzem
Miasta Gostynina przez jednostki organizacyjne Gminy i inne podmioty;

3) nieodpłatne kursy i szkolenia organizowane dla mieszkańców Gminy;
4) imprezy  i  spotkania  organizowane  przez  Gminę  lub  jej  jednostki  organizacyjne  w

ramach obchodów świąt państwowych, lokalnych i regionalnych;
5) lokale dla potrzeb przeprowadzenia wyborów i referendów;
6) spotkania,  zebrania  organizowane  przez  organizacje  pozarządowe  mające  siedzibę  i

działające na terenie Gminy;
7) organizowanie imprez charytatywnych;
8) organizowanie obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz innych imprez

sportowo - rekreacyjnych dla uczniów szkół z terenu Gminy;
9) niekomercyjne  imprezy  sportowe,  kulturalne  i  rekreacyjne  organizowane  przez

organizatorów  realizujących  zadania  w  ramach  umów  o  partnerstwie  i współpracy
zawartych z Gminą.

§ 3.
Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków należy w
szczególności:
1. respektowanie  postanowień  niniejszej  uchwały  oraz  zapewnienie  porządku  i  ładu  przed

rozpoczęciem imprezy, w trakcie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy;
2. niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia

uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczeniu mienia.
§ 4.

1. Ustala  się  ceny  brutto  za  korzystanie  z  obiektów  oświatowych  Gminy  Miasta  Gostynina,
zgodnie z poniższą tabelą:

 
 

L.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia w m2 Cena w złotych 
za 60 minut

1 Sala lekcyjna do 50 25,00

2 Sala lekcyjna powyżej 50 35,00

3 Sala komputerowa - 50,00

4 Pomieszczenie stołówki, holu, - 70,00



 
2. W  przypadku  korzystania  z  obiektów  w  czasie  innym  niż  60  minut,  ceny  przelicza  się

proporcjonalnie.
3. Upoważnia  się  dyrektorów  jednostek  oświatowych  do  zawierania  umów  według  cen  nie

niższych niż określone w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5.
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
           Andrzej Robacki

 



Uzasadnienie
 

Art.  4 ust.  1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej obliguje organ

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia przedmiotowej uchwały.

W niniejszym akcie prawnym Rada Miejska w Gostyninie ustanawia zasady korzystania

z  gminnych  obiektów  i  urządzeń  oświatowych,  sposobu  ustalania  opłat  za  korzystanie  z  nich

oraz  powierza  Burmistrzowi  Miasta  Gostynina  uprawnienie  do  stanowienia  o  tych  stawkach

do czego z kolei upoważnia Radę ust. 2 wyżej powołanego art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i zasadne.

 


