
UCHWAŁA NR XXII/186/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 21 października 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich oraz sali osiedlowej na terenie Gminy i Miasta 
Odolanów

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Sale wiejskie i sala osiedlowa są obiektami użyteczności publicznej, które mają służyć poprawie 
jakości życia mieszkańców, a tym samym zaspokoić ich potrzeby społeczne i kulturalne, w szczególności 
poprzez udostępnianie tych obiektów na potrzeby:

1) organizowanych imprez dla mieszkańców wsi i miasta,

2) spotkań sołtysa, rady sołeckiej, przewodniczącego zarządu osiedla i zarządu osiedla z organizacjami 
i środowiskami lokalnymi,

3) spotkań Burmistrza Gminy i Miasta i Rady Gminy i Miasta z organizacjami i środowiskami lokalnymi,

4) spotkań organizacji lokalnych działających na terenie wsi i miasta,

5) promocji sportu, podejmowania działań rekreacyjnych,

6) promocji gminy.

2. Sale wiejskie i sala osiedlowa są ogólnodostępnymi obiektami publicznymi, w związku z tym 
użytkownicy zobowiązani są do:

1) zachowania porządku i czystości na terenie sali i wokół niej,

2) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,

3) poszanowania mienia publicznego,

4) kulturalnego zachowania się.

3. Umieszczanie dekoracji może odbywać się w miejscach wyznaczonych, w sposób nie powodujący 
zniszczeń lub uszkodzeń. Po zakończeniu wynajmu dekoracja powinna być zdemontowana, a sala 
doprowadzona do stanu pierwotnego.

§ 2. 1. Sale wiejskie i sala osiedlowa stanowią własność Gminy i Miasta Odolanów.

2. Sale udostępnia się:

1) nieodpłatnie: na zorganizowanie inicjatywy lokalnej przez samorząd mieszkańców wsi, samorząd 
mieszkańców osiedla, organizacje zrzeszające emerytów lub rencistów oraz inne organizacje społeczne 
niedziałające w celu osiągnięcia zysku, imprezy kulturalne, festyny, imprezy okolicznościowe i świąteczne, 
nieodpłatne szkolenia mieszkańców, zebrania wiejskie, spotkania kultu religijnego, spotkania z 
mieszkańcami zorganizowane przez Burmistrza i Radę Gminy i Miasta Odolanów, Rady Sołeckie i Zarząd 
Osiedla,

2) odpłatnie: na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych w celach prywatnych, zabaw tanecznych, 
szkoleń i pokazów w celach komercyjnych.

3. Wysokość opłat za wynajem sal określa Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów.

4. Opiekunem sali wiejskiej jest sołtys lub osoba przez niego pisemnie wskazana, a opiekunem sali 
osiedlowej jest przewodniczący zarządu osiedla lub osoba przez niego pisemnie wskazana.

5. Z pomieszczeń sali można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu z opiekunem sali terminu 
korzystania z niej. Opiekun sali prowadzi rejestr osób i podmiotów korzystających z sali.

§ 3. 1. Podstawą wynajęcia sali jest złożenie pisemnego wniosku u opiekuna sali o wynajęcie, który 
zawiera:

1) imię i nazwisko, adres osoby wynajmującej (organizatora),
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2) rodzaj imprezy, na którą wynajmowana jest sala,

3) datę i planowany czas korzystania z sali,

4) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących wyposażenie, 
powstałych w trakcie wynajmu sali.

2. Wynajem sali następuje na podstawie umowy najmu sali, której wzór ustali Burmistrz Gminy i Miasta 
Odolanów.

3. W przypadku nieodpłatnego udostępnienia zostanie zawarta umowa użyczenia, której wzór ustali 
Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów.

4. Przekazanie i odbiór sali następuje po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego. 
W protokole zdawczo-odbiorczym strony stwierdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia, spisują 
stany liczników wody, energii elektrycznej i gazu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

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