
projekt 
UCHWAŁA NR^l /0006. l f ł2013 

Rady Gminy w Siennicy 
z dnia 27 czerwca 2013 r. 

w sprawie: zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 
sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi Gminy uprawnienia 
do stanowienia o ich wysokości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt. 4, art. 41 i art. 42 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2013 r. poz. 594) oraz art. 4 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U . z 2011 r. 
Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) - Rada Gminy w Siennicy uchwala się, co następuje: 

§ i 
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o : 
1) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej należy przez to rozumieć obiekty 
i urządzenia użyteczności publicznej oświatowe i sportowe, a w szczególności boiska i 
halę sportową, sale gimnastyczne, pracownie komputerowe, pomieszczenia do nauki i 
inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem, będące własnością 
Gminy Siennica, które mogą być wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, 
kursów lub inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i 
urządzeniami, 
2) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń należy przez to rozumieć korzystanie 
z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone w statutach gminnych jednostek 
organizacyjnych zadania, 
3) organizatorze należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną, która na mocy 
podpisanej umowy dzierżawy, najmu, bądź użyczenia korzysta w określonym celu 
z obiektów i urządzeń, 
4) imprezie należy przez to rozumieć planowane korzystanie i zajęcie obiektu, urządzenia 
przez organizatora, w oparciu o zawartą umowę, na zasadach odpłatności lub 
nieodpłatnie, w celu odbycia spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów, treningu, 
pokazu, zabawy, dyskoteki lub widowiska z udziałem publiczności, 

§ 2 

1. Ustala się zastępujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń: 
1) obiekty i urządzenia udostępniane są: 
a) mieszkańcom Gminy, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i 
niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania Gminy , 
b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność 
gospodarczą. 



2) Korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o : 
a) zawartą umowę na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia 
regulaminu (instrukcji), 
b) harmonogram ustalony przez dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej, 
udostępniony na stronie internetowej Gminy oraz tablicach ogłoszeń w/w jednostki. 
3) Ustala się pierwszeństwo korzystania z obiektów i urządzeń w następującej kolejności: 
a) organizatorzy imprez zleconych przez gminę lub organizatorów imprez 
charytatywnych patriotycznych i prorodzinnych, 
b) uczniowskie kluby sportowe, kluby i stowarzyszenia, które realizują zadania własne 
Gminy w ramach umów zawartych z gminą, 
c) pozostałe podmioty wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1. 
4) Korzystanie z obiektów i urządzeń może odbywać się na zasadach : 
a) pełnej odpłatności, 
b) nieodpłatnie 
5) Nieodpłatnie z obiektów i urządzeń korzystają: 
a) uczniowskie kluby sportowe, kluby i stowarzyszenia, które realizują zadania własne 
Gminy w ramach zawartych umów, 
b) organizatorzy imprez zleconych przez gminę lub organizatorzy imprez 
charytatywnych patriotycznych i prorodzinnych, 
c) pozostałe podmioty wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 1 odpłatnie , 
2. Wysokość opłat ustala wójt gminy w drodze zarządzenia, na wniosek dyrektorów 
jednostek. 
3. Wysokość stawki za najem lub dzierżawę obiektów i urządzeń wykorzystywanych do 
prowadzenia działalności gospodarczej może być ustalona w drodze przetargu. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Siennica. 

§ 4 


