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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie zasad udostępniania obiektów sportowych szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku 
o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 2021 r., poz. 679) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Miejską Starogard Gdański; 

2) obiekcie - rozumie się przez to obiekt sportowy szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański; 

3) organizatorze - rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną, jednostkę organizacyjną lub klub sportowy, 
który na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub biletu wstępu korzysta w określonym celu 
z obiektu; 

4) Administratorze obiektu - rozumie się przez to dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, której gmina 
powierzyła zarządzenie i utrzymanie obiektu. 

§ 2. 1. Korzystanie z obiektu odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu regulaminu oraz 
zgodnie z harmonogramem wykorzystania obiektu sporządzonym przez administratora obiektu. 

2. Administrator obiektu, ustalając harmonogram wykorzystania obiektu, w pierwszej kolejności 
uwzględnia potrzeby wynikające z realizacji zadań statutowych obiektu. 

§ 3. 1. Korzystanie z obiektu jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu Gminy. 

2. Cennik korzystania z obiektu określa Administrator obiektu. 

3. Ustala się zniżkę w opłacie za korzystanie z obiektu w wysokości 70% dla organizatora korzystającego 
z dofinansowania budżetu Gminy na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. 

§ 5. Traci moc uchwała nr IV/24/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie 
udostępniania obiektów Gminy Miejskiej Starogard Gdański organizacjom pozarządowym na realizację zadań 
zleconych przez Gminę Miejską Starogard Gdański. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r. 

 Przewodnicząca Rady Miasta Starogard Gdański 
 

Anna Benert 
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Uzasadnienie 

Szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański 
zarządzają i utrzymują nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego. W związku 
z tym zawieranie umów najmu, użyczenia oraz ustalenie wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń 
zlokalizowanych w tych placówkach podlega przepisom ustawy o gospodarce komunalnej oraz ustawy 
o samorządzie gminnym. 

Przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie ujednolici zasady gospodarowania zasobami 
powierzonego mienia. Wprowadzenie opłat dla wszystkich organizatorów ma na celu pokrycie rosnących 
kosztów eksploatacyjnych wynikających z użytkowania obiektu.  

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 


