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Uchwala VIIII52/07
Rady Miejskiej w Glucholazach
z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej o charakterze sportowym
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.
Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Nr
187 poz. 1381), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

r

§1
1. Ustala się następujące zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów użyteczności
publicznej o charakterze sportowym (stadionów, boisk, hal i sal sportowych, kortów
tenisowych) stanowiących własność Gminy Głuchołazy a zarządzanych przez gminne
jednostki organizacyjne:
1) nieodpłatnie korzystają z obiektów sportowych następujące podmioty:
a) publiczne szkoły podstawowe, gimnazja, liceum ogólnokształcące oraz
przedszkola w stosunku do których gmina Głuchołazy jest organem
prowadzącym oraz publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi dotowane przez Gminę Głuchołazy w zakresie
realizacji zadańoświatowych,
b) Centrum Kultury w zakresie organizowanych imprez kulturalnych i
sportowych,
c) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach
zawartych umów z gminą,
d) kluby sportowe, stowarzyszenia, które realizują zadania własne gminy w
ramachzawartych umów z gminą,
e) organizacje pożytku publicznego (którenie działają w celu osiągnięcia zysku),
w zakresie działań wspomagających proces edukacyjny dzieci i młodzieży
oraz realizująceprogramyprofilaktyczne,
f) instytucje (które nie działają w celu osiągnięcia zysku), działające na rzecz
wychowania dzieci i młodzieży,
g) organizatorzy imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod
patronatemGminy Głuchołazy,
h) organizatorzy imprez charytatywnych, patriotycznych uzgodnionych z
BurmistrzemGłuchołaz.
2) podmioty nie wymienione w ust. 1 korzystają z obiektów sportowych odpłatnie
na podstawie umów zawartych z Zarządzającym z uwzględnieniem stawek
określonych w cenniku ustalonym w odrębnym trybie.
2. Pierwszeństwo do korzystaniaz obiektów sportowychmają podmioty wymienione w ust.
l pkt. 1, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów wymienionych w ust. I pkt. la)
realizujących zadaniaoświatowe.

3. W przypadku oddania obiektu sportowego w dzierżawę innemupodmiotowi niż gminna
jednostka organizacyjna, zasady i tryb korzystaniaz danego obiektu sportowego określa
umowa dzierżawy.
§2
Zarządzający obiektem ustala regulamin korzystania z tego obiektu, ze szczególnym
uwzględnieniem spraw bezpieczeństwa,porządku,higieny oraz stanutechnicznego obiektu.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
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