UCHWAŁA NR X/93/12
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu
ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi miasta uprawnienia do stanowienia o ich
wysokości.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz, 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, poz. 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,
z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142,
Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr
217 poz. 1281) oraz art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( t.j. Dz. U. z 2011
r. Nr 45, poz. 236) uchwala się co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) gminie – rozumie się przez to Gminę Kowalewo Pomorskie;
2) burmistrzu miasta – rozumie się to Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego;
3) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej prowadzonych przez gminę – rozumie się przez to obiekty
i urządzenia użyteczności publicznej oświatowe, sportowe i świetlice, a w szczególności stadion, boiska, hale
sportowe, sale gimnastyczne, pracownie komputerowe, pomieszczenia do nauki i pomieszczenia użytkowe
wraz z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością Gminy Kowalewo Pomorskie, wykorzystywane do
organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inna działalność statutową, zwane w dalszej części uchwały
obiektami i urządzeniami;
4) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń – rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń
wykraczające poza określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych;
5) organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy, dzierżawy,
wynajmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń;
6) imprezie – rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie
umowy, którego celem jest w szczególności, odbycie spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu,
zabawy, dyskoteki, widowiska, w tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym.
§ 2. 1. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń:
1) obiekty i urządzenia udostępniane są:
a) mieszkańcom gminy, klubom sportowym, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury, podmiotom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizującym
zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej oraz osobom prawnym lub fizycznym,
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 Burmistrzem Miasta,
b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;
2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia
regulaminu oraz z harmonogramem ustalonym przez dyrektora jednostki organizacyjnej gminy:
3) korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu gminy;
4) z opłat zwalnia się:
a) dzieci oraz wychowanków i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez
gminę,
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b) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą,
c) organizacje harcerskie oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające
w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny oraz w zakresie kultury i sportu lub
realizujące programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez gminę,
d) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem burmistrza miasta,
e) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z burmistrzem
miasta,
f) Ludowy Klub Sportowy „Promień”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim w zakresie
realizacji zadań kultury i sportu dla dzieci i młodzieży, o których mowa w lit. a,
g) organizatorów realizujących zadania w ramach obowiązujących umów w partnerstwie i współpracy
zawartych z gminą.
2. Określa się sposób ustalania opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń.
1) wysokość opłat ustala burmistrz miasta z uwzględnieniem pkt 2-4 po zasięgnięciu opinii właściwego dla
danego obiektu kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a w stosunku do świetlic rady sołeckiej lub zarządu
osiedla. Wraz z opinią kierownik jednostki organizacyjnej gminy, sołtys, przewodniczący osiedla przekazuje
burmistrzowi miasta kalkulacje kosztów korzystania z danego obiektu;
2) kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w ust.
1 pkt 1 lit.a, powinna uwzględniać bieżące koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia;
3) kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w ust.
1 pkt 1 lit.b, powinna uwzględniać pełne koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia,
4) wysokość stawki za najem lub dzierżawę obiektów i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej może być ustalana w drodze przetargu.
§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
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