
UCHWALA NR XV/101/2016
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad korzystania i ustalania oplat za wynajem pomieszczeh szkolnych w placowkach
oswiatowych, dla ktorych organ em prowadz^cym jest Gmina Ostrowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 573) Rada Gminy Ostrowek uchwala, co nastejnije:

§ I. 1, Do wynajmowania, wydzierzawiania lub uzyczania pomieszczen szkolnych upowaznieni sâ
dyrektorzy placowek oswiatowych na podstawie i w granicach udzielonego przez Wojta Gminy Ostrowek
pelnomocnictwa.

2. Korzystanie z pomieszczen szkolnych odbywa si? w oparciu o zawartq. umow? pisemna^.

3. Dyrektor placowki oswiatowej ma obowi^zek w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy najmu lub
dzierzaw zawiadomic organ prowadzajcy o jej zawarciu.

4. Umowy zawiera si? na okres oznaczony nie dhizszy niz 3 lata.

§ 2. 1. Umowa wynajmu lub dzierzawy powinna zawierac:

l)dokladne okreslenie osoby (prawnej lub fizycznej) najemcy lub dzierzawcy, w przypadku osoby
prowadza^cej dzialanosc gospodarcza^ wraz z podaniem numeru NIP i podstawy dzialalnosci, a w
przypadku podmiotow wpisanych do KRS z podaniem nr wpisu;

2) dokladne okreslenie sposobu korzystania z przedmiotu umowy;

3) dokladne okreslenie pomieszczenia oddawanego do korzystania;

4) dokladne okreslenie praw i obowi^zkow stron, dni i godzin korzystania z pomieszczen, okresu
trwania umowy oraz zasad jej rozwiajzania;

5) okreslenie oplaty w wysokosci brutto i terminu jej uregulowania;

6) zapis o zakazie uzyczania, podnajmowania lub oddawania w uzytkowanie osobom trzecim bez zgody
dyrektora placowki oswiatowej;

7) zobowi^zanie do informowania i uzyskiwania akceptacji dyrektora placowki oswiatowej o wszelkich
zmianach charakteru prowadzonej dzialalnosci w pomieszczeniach b^dacych przedmiotem umowy,
pod rygorem rozwiajzania umowy w trybie natychmiastowym;

8) zobowiajzanie korzystaja^cego do utrzymywania w nalezytym stanie sanitarnym i technicznym
uzytkowanych pomieszczen;

9) pouczenie o odpowiedzialnosci za szkody powstale wskutek niewlasciwego korzystania z
pomieszczen.

2. Umowa uzyczenia musi zawierac informacje, o ktorych mowa w ust^pie 1 pkt 1-4 i 6-9.

§ 3. Okresla si^ sposob ustalenia opiat za pozastatutowc korzystanie z obiektow i urzq.dzen:

1) wysokosc oplat ustala w drodze zarz^dzenia Wojt Gminy Ostrowek;

2) ustalenie wysokosci cen i oplat przez Wojta Gminy Ostrowek, poprzedza przedlozenie w tym
zakresie propozycji ich wysokosci przez dyrektorow placowek oswiatowych;

3) propozycja wysokosci cen i oplat powinna uwzgl^dniac bieza.ce niezbedne koszty utrzymania danego
obiektu.
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§ 4. Z opiat zwalnia si$:

l)szkoty i placowki oswiatowe, dla ktorych gmina jest organem prowadzajcym lub ich uczniow i
wychowankow;

2) kluby sportowe dotowane przez Gmin? Ostrowek - w ramach uprawianych dyscyplin sportu
zwiazanych z otrzymana^ dotacjaj,

3) organizatorow imprez zleconych przez grain? lub odbywajacych si? pod patronatem Wojta Gminy
Ostrowek;

4) podmioty, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie, realizuja^ce cele statutowe na terenie Gminy Ostrowek oraz Kola Gospodyri Wiejskich
dzialajajce na terenie Gminy Ostrowek.

§ 5. Umowy najmu, dzierzawy lub uzyczenia lokali i obiektow zawarte do dnia podj^cia niniejszej
uchwaly obowiazuja^ do czasu ich zakohczenia.

§ 6. Traci moc uchwala nr XXI/146/04 Rady Gminy Ostrowek z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie
uchwalenia Regulaminu udostejDniania obiektow sportowych, zmieniona uchwal^nr XXIV/163/05 Rady
Gminy Ostrowek z dnia 30 marca 2005 r w sprawie uchwalenia Regulaminu udostepniania obiektow
sportowych.

§ 7. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 8. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodnicftacy Rady
Gminy ©MroJek '

AndrzerAVojcywoda
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