
ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2015

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia 15 czerwca  2015 r.

w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej

w Wyrzysku  w sprawie zasad korzystania z  obiektów i  urządzeń użyteczności  publicznej

i sposobu ustalania opłat za ich korzystanie

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 6 uchwały Nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów

aktów  prawa  miejscowego  z  gminną  radą  działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Wyrzyska zarządza,

co następuje:

§  1.  Postanawia  się  przeprowadzić  konsultacje  w  przedmiocie  projektu  uchwały  Rady

Miejskiej w Wyrzysku  w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

i sposobu ustalania opłat za ich korzystanie, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 16 czerwca  2015 r.

                   2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 22 czerwca 2015 r.

§  3.  Konsultacje  przeprowadzane  będą  w formie  zamieszczenia  projektu  uchwały  Rady

Miejskiej w Wyrzysku  w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

i  sposobu  ustalania  opłat  za  ich  korzystanie  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie

internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu

Miejskiego w Wyrzysku, w celu wyrażenia przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

pisemnej opinii w przedmiocie projektu.

§ 4. Odpowiedzialnym za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pracownik

Urzędu Miejskiego w Wyrzysku: podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami.

§  5.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania   i  podlega  zamieszczeniu

w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.



                                                                          Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.106.2015 Burmistrza Wyrzyska z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie

przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku

w  sprawie   zasad  korzystania  z  obiektów  i  urządzeń  użyteczności  publicznej  i  sposobu

ustalania opłat za ich korzystanie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.

U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) nałożyła w art. 5 ust 5 na rady gmin obowiązek określenia

sposobu  konsultowania  z  radami  działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami

pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rada Miejska w Wyrzysku uchwałą Nr XLVI/406/10 z dnia 28 września 2010 r. określiła

szczegółowy  sposób  konsultowania  projektów  aktów  prawa  miejscowego  z  gminną  radą

działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami

działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej tych organizacji.

Zgodnie  z  §  6  uchwały  Nr  XLVI/406/10  z  28  września  2010  r.,  Burmistrz  Wyrzyska

w drodze zarządzenia określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób

publikacji informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma

konsultacji.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione. 



Załącznik

do zarządzenia nr 0050.106.2015

Burmistrza Wyrzyska 

z dnia 15 czerwca 2015 roku

PROJEKT 

UCHWAŁA NR 

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia  1 lipca  2015 r.

 w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i sposobu

ustalania opłat za ich korzystanie.

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  15 i art. 40 ust. 2 pkt  4 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379

i  poz.  1072)  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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie - rozumie się przez to Gminę Wyrzysk; 

2) obiektach  i urządzeniach  użyteczności  publicznej  prowadzonych  przez  gminę  -rozumie  się

przez  to  obiekty  i urządzenia  użyteczności  publicznej,  w szczególności:  stadiony,  amfiteatr,

place zabaw, siłownie na powietrzu, korty tenisowe,  boiska, hale sportowe, sale gimnastyczne,

basen, salę widowiskową, świetlice wiejskie, świetlice środowiskowe, pomieszczenia do nauki,

pomieszczenia  użytkowe  przy  OSP  i inne  pomieszczenia  użytkowe  wraz  z urządzeniami

i wyposażeniem  będące  własnością  Gminy  Wyrzysk,  wykorzystywane  do  organizowania

imprez, szkoleń, kursów lub na inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały

obiektami i urządzeniami; 

3) pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń -rozumie się przez to korzystanie z obiektów

i urządzeń wykraczające poza określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych; 

4) organizatorze -  rozumie się przez to  osobę prawną lub fizyczną,  która na mocy podpisanej

umowy dzierżawy, najmu, użyczenia bądź pisemnego oświadczenia właściciela  o wyrażeniu

zgody, korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń; 



5) imprezie  -  rozumie  się  przez  to  planowane zajęcie  obiektu  i urządzenia  przez  organizatora,

którego  celem jest  w szczególności:  odbycie  spotkania,  przedstawienia,  koncertu,  zawodów,

treningu, pokazu, zabawy, dyskoteki lub widowiska, w tym z udziałem publiczności, odpłatnym

lub darmowym.

§ 2. 1. Obiekty  i urządzenia  są  udostępniane:  jednostkom organizacyjnym Gminy i instytucji

kultury  na  działalność  pozastatutową  związaną  z zadaniami  własnymi  gminy,  jednostkom

pomocniczym  gminy,  stowarzyszeniom,  organizacjom,  podmiotom  niezaliczanym  do  sektora

finansów publicznych  i nie działającym w celu  osiągnięcia  zysku,  innym osobom prawnym lub

fizycznym. 

2.  Korzystanie  z obiektów  i urządzeń  jest  odpłatne,  za  wyjątkiem korzystania  z  siłowni  na

powietrzu, boisk i  placów zabaw.

§ 3. 1. Korzystanie  z obiektów  i urządzeń  odbywa  się  na  podstawie  właściwego  dla  danego

obiektu lub urządzenia regulaminu ustalonego przez Burmistrza Wyrzyska. 

2.  Imprezy  organizowane  przez  instytucję  kultury,  pod  patronatem  Burmistrza  Wyrzyska

i imprezy patriotyczne  uzgodnione z Burmistrzem Wyrzyska mają pierwszeństwo realizacji przed

imprezami pełnopłatnymi.

    § 4.  Z opłat zwalnia się:

1)   dzieci  i  uczniów  oddziałów  przedszkolnych,  szkół  podstawowych,  gimnazjów  i  szkół

ponadgimnazjalnych  znajdujących  się  na  terenie  Gminy  Wyrzysk  na  wniosek  dyrektora  lub

kierownika danej jednostki;

2)  uczniowskie kluby sportowe, organizacje harcerskie na realizacje celów statutowych oraz inne

organizacje niezaliczone do sektora finansów publicznych nie działające w celu osiągnięcia zysku

i  wspomagające  proces  edukacyjny  oraz  w  zakresie  kultury  lub  kultury  fizycznej  lub  sportu

i rekreacji lub realizujące programy profilaktyczne w ramach realizacji zadań własnych gminy na

rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy;

3)  organizatorów imprez zleconych przez gminę;

4)  organizatorów imprez charytatywnych i patriotycznych uzgodnionych z Burmistrzem Wyrzyska;

5)  jednostki organizacyjne Gminy Wyrzysk, jednostki pomocnicze  Gminy Wyrzysk, instytucję

kultury  Gminy  Wyrzysk,  w  zakresie  realizacji  zadań  kultury  lub  kultury  fizycznej  lub  sportu



i rekreacji lub profilaktyki dla dzieci i młodzieży, a także na organizację ogólnodostępnych spotkań,

zajęć  i  imprez  dla  mieszkańców gminy o  charakterze  niedochodowym,  po uzyskaniu  pisemnej

zgody właściciela obiektu;

6)  organizacje osób niepełnosprawnych na realizację celów statutowych;

7)  organizatorów prowadzących bezpłatne zajęcia sportowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze

szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Wyrzysk;

8)  jednostki pomocnicze Gminy Wyrzysk działające przez swoje organy na  organizację  zebrania

wiejskiego,  zebrania  rad  sołeckich,  zebrania  zarządów  osiedli,  spotkania  z  mieszkańcami  oraz

organizację ogólnego zebrania mieszkańców osiedli - będące wynikiem statutowej działalności tych

organów, po uzyskania pisemnej zgody właściciela obiektu;

9)  organizacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wyrzysk, organizacje Kółek Rolniczych

z terenu Gminy Wyrzysk na organizację zebrań, po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela obiektu;

10)  stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Gminy Wyrzysk na organizację zebrań związanych

z realizacją zadań statutowych nie prowadzące działalności gospodarczej, po uzyskaniu pisemnego

oświadczenia o wyrażeniu zgody przez właściciela obiektu. 

§ 5. Określa się sposób ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń: 

1) wysokość opłat ustala Burmistrz Wyrzyska, z uwzględnieniem pkt. 2; 

2) kalkulacja,  będąca  podstawą  ustalenia  wysokości  opłat  dla  podmiotów,  o których  mowa

w § 2 ust 1 powinna uwzględniać koszty utrzymania danego obiektu lub urządzenia  w ciągu

roku kalendarzowego poprzedzającego dzień ustalenia opłat.

§ 6. Korzystanie  z  obiektów i  urządzeń odbywa się   w oparciu  o zawartą  umowę bądź też

w przypadku określonym w § 4 pkt 5, 8, 9 i 10 na podstawie  pisemnego oświadczenia o wyrażeniu

zgody   przez  właściciela  obiektu  bądź  urządzenia  użyteczności  publicznej,  za  wyjątkiem

korzystania z siłowni na powietrzu, boisk i placów zabaw.

§ 7.    Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 8.   Traci moc uchwała nr XXXI/293/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca

2013 roku w sprawie zasad korzystania   z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i sposobu

ustalania opłat za ich korzystanie.



§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego

UZASADNIENIE

do uchwały Nr.................... Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia …........... 2015 roku  w sprawie

zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i sposobu ustalania opłat za

ich korzystanie.

W celu umożliwienia efektywnego pozastatutowego korzystania z obiektów użyteczności

publicznej wraz z urządzeniami i wyposażeniem znajdującym się w tych obiektach, stanowiących

własność gminy, organ stanowiący gminy  na podstawie przepisu art. 4 ust. 1 pkt 2   ustawy z dnia

20 grudnia 1996 r.  o gospodarce komunalnej  (Dz.U. z 2011 r.,  Nr 45,  poz.  236) ustala zasady

korzystania  z  obiektów  i  urządzeń  użyteczności  publicznej  oraz  sposób  ustalania  opłat  za  ich

korzystanie. Natomiast przepis art. 4 ust. 2 cyt. wyżej ustawy uprawnia radę gminy do powierzenia

kompetencji w  powyższym zakresie  organowi wykonawczemu gminy, tj. burmistrzowi.

Projekt uchwały, zgodnie z uchwałą Nr XLVI/406/2010 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28

września 2010 r.  w sprawie określenia  szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów

prawa  miejscowego  z  gminą  radą  działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w

dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji  na  podstawie  Zarządzenia  Nr

0050.119.2014  Burmistrza  Wyrzyska  z  dnia  6  sierpnia  2014  r.  w  sprawie  przeprowadzenia

konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku zmieniającej uchwałę w

sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i sposobu ustalania opłat

za ich korzystanie  zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, na

stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Wyrzysku  (www.wyrzysk.pl)  oraz  w  Biuletynie

Informacji Publicznej, w celu wyrażenia pisemnej opinii. 

Po  przeprowadzeniu  konsultacji  z  organizacjami  projekt  uchwały  został  przedłożony

Burmistrzowi  Wyrzyska,  który  sprawozdanie  z  przeprowadzonych  konsultacji  wraz  z  własnym

stanowiskiem i projektem uchwały Rady Miejskiej w Wyrzysku zmieniającej uchwałę w sprawie

zasad  korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i sposobu ustalania opłat za ich

korzystanie  przedłożył Komisją  Rady Miejskiej w Wyrzysku wraz z informacją o braku zgłoszeń

propozycji i uwag. 

W świetle powyższego podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 




