
UCHWAŁA NR XVII/133/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej 
przekazanych w administrację jednostkom oświatowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o 
gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 573) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) gminie – rozumie się przez to Gminę i Miasto Odolanów;

2) obiektach – rozumie się przez to obiekty użyteczności publicznej oświatowej i sportowej stanowiące 
własność gminy, a w szczególności: sale sportowe, sale dydaktyczne, świetlice i inne pomieszczenia 
użytkowe.

§ 2. Korzystanie z obiektów jest możliwe wyłącznie w przypadkach, gdy nie uniemożliwia bądź nie 
utrudnia realizacji zadań szkolnych.

§ 3. Korzystanie z obiektów jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu gminy.

§ 4. Określa się następujący sposób ustalenia opłat za korzystanie z obiektów:

1) wysokość opłat ustala Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów;

2) ustalenie wysokości opłat przez Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów, poprzedza przedłożenie w tym 
zakresie propozycji ich wysokości przez administratora obiektu.

§ 5. Z opłat zwalnia się:

1) dzieci i młodzież szkolną oraz studentów zamieszkałych na terenie gminy;

2) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą;

3) organizacje harcerskie i inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny oraz działają w zakresie kultury, kultury 
fizycznej, sportu i integracji społecznej lub realizują programy profilaktyczne na rzecz mieszkańców 
z terenu gminy;

4) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Gminy 
i Miasta Odolanów.

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

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