UCHWAŁA NR XXXVI/ 232 /2017
RADY GMINY BIERAWA
z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej - obiektów
sportowych
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej - obiektów sportowych, będących własnością gminy Bierawa.
§ 2. 1. Obiekty i urządzenia, o których mowa w § 1 udostępniane są:
1) jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej;
2) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy Bierawa, mające charakter użyteczności
publicznej;
3) mieszkańcom Gminy Bierawa;
4) osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, finansującym
koszty działań realizowanych na rzecz swoich pracowników będących mieszkańcami gminy
Bierawa w zakresie obejmującym zadania własne gminy;
5) podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy Bierawa;
6) innym podmiotom, osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność
gospodarczą.
2. Korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń tam zlokalizowanych odbywa się na
podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie
z harmonogramem.
3. Osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty wymienione w ust. 1 korzystają,
z zastrzeżeniem ust. 4, z obiektów sportowych na podstawie umów zawieranych z osobą
zarządzającą danym obiektem sportowym (salą gimnastyczną, boiskiem sportowym),
za odpłatnością wyliczoną z uwzględnieniem stawek określonych w cenniku ustalonym
w odrębnych przepisach.
4. Gminne jednostki organizacyjne oraz szkolne zespoły sportowe działające przy szkołach, dla
których gmina Bierawa jest organem prowadzącym, korzystają z obiektów sportowych dla
realizacji swych zadań statutowych nieodpłatnie.
5. Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów sportowych mają:
1) jednostki organizacyjne i zespoły, o których mowa w ust. 4, w zakresie realizacji ich zadań
statutowych;
2) jednostki spoza sektora finansów publicznych w zakresie, w jakim korzystanie to jest
niezbędne dla realizacji przez te jednostki zadań publicznych zleconych im przez gminę
Bierawa na podstawie odrębnych przepisów.
§ 3. Korzystanie z obiektów sportowych, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 jest odpłatne, a uzyskane
środki stanowią dochód budżetu gminy.

Id: A3B6EA9C-B27C-49A3-B178-49F7DAA26668. Podpisany

Strona 1

§ 4. Traci moc uchwała nr XLI/316/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie
zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - sal
gimnastycznych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w życiem po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Joachim Morcinek
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