UCHWAŁA NR XL/190/13
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych
oraz powierzenia Wójtowi Gminy Głowno uprawnienia ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z nich.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.2 pkt.4,art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013.594) i art. 4 ust.1 pkt.2 ustawy
o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr.45,poz.236) uchwala
się, co następuje :
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gminie – rozumie się przez to Gminę Głowno;
2) o obiektach oraz urządzeniach placówek oświatowych prowadzonych przez gminę – rozumie
się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej szkól i placówek oświatowych, a w
szczególności: pracownie komputerowe, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia
użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem znajdującym się w obiektach szkól
i placówek oświatowych, wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub
inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;
3) pozastatutowe korzystanie z obiektów oraz urządzeń – rozumie się przez to korzystanie
z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone w statutach szkół, Urzędu Gminy
Głowno i placówek oświatowych;
4) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej
umowy najmu lub użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów oraz urządzeń;
5) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu oraz zajęcie urządzenia dokonane
przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest odbycie się spotkania,
przedstawienia, koncertu, pokazu, zabawy lub widowiska z udziałem publiczności,
odpłatnego lub darmowego.
§ 2. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów oraz urządzeń:
1) obiekty oraz urządzenia udostępniane są:
a) mieszkańcom gminy oraz instytucjom, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym
i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu
osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności
publicznej,
b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą.
2) korzystanie z obiektów oraz urządzeń odbywa się w czasie wolnym od zajęć szkolnych , na
podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora placówki oświatowej;
3) korzystanie z obiektów i urządzeń może się odbywać na zasadach:
a) pełnej odpłatności,
b) nieodpłatnie;
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4) opłatę za korzystanie z danego obiektu i urządzenia uiszcza się przed rozpoczęciem imprezy
na konto gminy wskazane w umowie najmu;
5) uzyskane środki finansowe stanowią dochód Gminy Głowno i przeznaczone będą na
utrzymanie i rozwój tych obiektów;
6) z opłat za korzystanie z danego obiektu i urządzenia zwalnia się w całości:
a) uczniów szkól i placówek oświatowych, dla których gmina jest organem prowadzącym,
b) jednostki organizacyjne gminy, straży pożarnej i policji współpracujące z daną placówka
oświatową poprzez wykonywanie nieodpłatnych działań,
c) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych
z Wójtem Gminy Głowno.
§ 3. Zobowiązuje się Dyrektorów szkół do ustalenia Regulaminu zachowania
bezpieczeństwa, utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach oraz zasad
odpowiedzialności za szkody powstałe podczas prowadzenia imprez.
§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Głowno do ustalania wysokości opłat za korzystanie
z obiektów i urządzeń gminnych placówek oświatowych.
2. Wysokość stawki za najem obiektu i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej będzie uwzględniać pełne koszty dotyczące utrzymania danego
obiektu lub urządzeń.
§ 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
Władysław Mikołajczyk
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