
UCHWAŁA NR XXXIV/186/17
RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Głowno 

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.2016.446 t.j.; zm. poz.1579, 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz 
art.4  ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej 
(Dz.U.2017.827 t.j.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) gminie- rozumie się przez to Gminę Głowno;

2) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej prowadzonych przez gminę - rozumie się 
przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej wraz z urządzeniami i wyposażeniem 
będące własnością Gminy Głowno , wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, 
kursów lub inną pozastatutową działalność zwane w dalszej części uchwały obiektami 
i urządzeniami z wyłączeniem sal gimnastycznych przy zespołach szkół;

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 spotkania, przedstawienia, 
koncertu, treningu, pokazu, uroczystości rodzinnych i okolicznościowych;

6) opiekunie obiektu - rozumie przez to osobę wskazaną przez Wójta sprawującą pieczę nad 
obiektem , odpowiedzialna za jego stan techniczny i wyposażenie.

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

1) obiekty i urządzenia udostępniane są :

a) mieszkańcom gminy,

b) jednostkom organizacyjnym gminy,

c) organizacjom pozarządowym,

d) innym osobom prawnym i fizycznym,

e) innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych Gminy;

2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub 
urządzenia regulaminu i cennika określonego zarządzeniem Wójta;

3) korzystanie z obiektów i urządzeń  jest odpłatne , wysokość opłat ustala Wójt Gminy Głowno. 
Uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu gminy;

4) z opłat zwalnia się:

a) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Wójta 
Gminy Głowno, Rady Gminy Głowno,
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b) organizatorów imprez charytatywnych, patriotycznych, profilaktycznych i prorodzinnych 
uzgodnionych z Wójtem Gminy Głowno,

c) lokale wyborcze dla potrzeb przeprowadzenia wyborów,

d) zebrania wiejskie,

e) nieodpłatne zajęcia prowadzone dla dzieci i uczniów przedszkoli i szkół prowadzonych przez 
Gminę;

5) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na pisemny wniosek złożony do Wójta i w 
oparciu o zawartą umowę o udostępnieniu.

§ 3. Za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy.

§ 4. Wójt Gminy Głowno określi wzór umów , o których mowa § 1 pkt 4 niniejszej uchwały .  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głowno.

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Głowno

Łukasz Łukasik
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