UCHWAŁA NR VII/45/2015
RADY GMINY SADKOWICE
z dnia 14 maja 2015 r.
w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania
opłat za korzystanie z nich, oraz powierzenia Wójtowi Gminy Sadkowice uprawnienia
do stanowienia o ich wysokości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r.poz.594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1071) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236.)- Rada Gminy
Sadkowice uchwala co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) gminie – rozumie się przez to Gminę Sadkowice;
2) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej prowadzonych przez gminę – rozumie się przez to obiekty
i urządzenia użyteczności publicznej, oświatowej i sportowej, a w szczególności: scena plenerowa, boiska, sale
gimnastyczne, oraz pracownie komputerowe, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz
z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością Gminy Sadkowice, świetlice środowiskowe i wiejskie
wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inną pozastatutową działalność zwane
w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;
3) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń – rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń
wykraczające poza określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych;
4) organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy,
najmu, bądź 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,
treningu, pokazu, zabawy, dyskoteki, w tym z udziałem publiczności odpłatnym lub darmowym.
§ 2. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń:
1) obiekty i urządzenia udostępniane są:
a) mieszkańcom gminy, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej,
b) innym osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą;
2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia
regulaminu i cennika określonych zarządzeniem Wójta;
3) korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, wysokość opłat ustala Wójt Gminy Sadkowice. Uzyskane
środki finansowe stanowią dochód budżetu gminy;
4) opłaty w wysokości 50% ustalonej stawki wnoszą:
a) uczniowie szkół i placówek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym, oraz studenci
niepracujący;
5) z opłat zwalnia się:
a) osoby niepełnosprawne,
b) dzieci oraz wychowanków i uczniów przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę,
c) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą,
d) organizacje harcerskie oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające
w celu osiągniecia zysku, które wspomagają realizację zadań Gminy, także kluby sportowe działające na
terenie naszej gminy,
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e) członków ochotniczych straży pożarnych,
f) organizatorów imprez zleconych przez gminę, lub odbywających się pod patronatem Wójta Gminy
Sadkowice, Rady Gminy,
g) organizatorów imprez charytatywnych, patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Wójtem Gminy,
h) Klub Seniora,
i) zespoły ludowe działające na terenie Gminy,
j) organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy, w zakresie realizacji zadań statutowych,
k) parafie organizujące dożynki,
l) związek sadowników RP.
§ 3. Korzystanie z boisk jest bezpłatne, z wyjątkiem udostepnienia obiektu podmiotom gospodarczym i osobom
fizycznym, w celu organizacji komercyjnej imprezy kulturalno – sportowej. Decyzje o udostepnieniu boisk
podejmuje Wójt Gminy.
§ 4. Zwalnia się z opłat mieszkańców gminy za wynajem świetlic środowiskowych lub wiejskich w celu
organizacji bezpłatnych imprez ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy lub tylko dla mieszkańców swojej
miejscowości.
§ 5. Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy.
§ 6. 1. Wójt Gminy Sadkowice określi wzór umów, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszej uchwały, a także
może upoważnić dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do zawierania tych umów.
2. Umowy zawarte z gminą w dniu wejścia w życie uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów
w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXV/164/2015 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych
obiektów użyteczności publicznej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadkowice
Tadeusz Pietrzak
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