Uchwała nr XIV/84/11
Rady Gminy Dywity
z dnia 30.11.2011
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy
Dywity uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr
52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 4 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) Rada
Gminy Dywity uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub na inną pozastatutową działalność
jednostek, o których mowa w ust. 2.
2. Przez obiekty i urządzenia użyteczności publicznej rozumie się obiekty i urządzenia,
stanowiące własność Gminy Dywity, oddane jednostkom organizacyjnym i jednostkom
pomocniczym Gminy do używania, budynki Urzędu Gminy, a także środki transportu (autobusy
szkolne), zwane dalej obiektami i urządzeniami.
3. Przez pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń rozumie się korzystanie
wykraczające poza zadania określone w statutach jednostek organizacyjnych i pomocniczych
Gminy Dywity.
§2
Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń:
1) obiekty i urządzenia mogą być udostępniane:
a) mieszkańcom Gminy Dywity oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku realizującym zadania własne
Gminy mające charakter użyteczności publicznej, na potrzeby nie związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, na
potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o umowę zawartą na podstawie
właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu korzystania (instrukcji)
oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora (kierownika) jednostki;

3) korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne a uzyskane środki finansowe stanowią
dochód budżetu Gminy i przeznaczone będą na utrzymanie tych obiektów i urządzeń.
4) z opłat zwalnia się:
a) wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę,
b) organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne Gminy w ramach zawartych umów,
c) organizacje harcerskie działające na terenie Gminy,
d) organizatorów imprez zleconych przez Gminę,
e) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych
uzgodnionych z wójtem Gminy,
f) organizatorów realizujących zadania w ramach obowiązujących umów o partnerstwie
i współpracy zawartych z Gminą.
§3
1. Upoważnia się Wójta Gminy Dywity do określania minimalnych stawek opłat za
korzystanie z obiektów i urządzeń.
2. W kalkulacji, będącej podstawą ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie
z obiektów i urządzeń na potrzeby, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, uwzględnia się
bieżące koszty utrzymania (zużycie mediów, utrzymanie czystości, naprawy itp.) danego
obiektu lub urządzenia.
3. W kalkulacji, będącej podstawą ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie
z obiektów i urządzeń na potrzeby, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, uwzględnia się
pełne koszty utrzymania (koszty bieżące i amortyzacja) dotyczące eksploatacji
i utrzymania danego obiektu lub urządzenia.
§4
Zobowiązuje się dysponentów obiektów i urządzeń do dostosowania umów za korzystanie
z obiektów i urządzeń zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, do jej
wymogów, w ciągu 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dywity.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

