
Projekt złożony przez
Burmistrza Miasta Koła

UCHWALANR .
RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kole oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i znajdujących się

w nich urządzeń.

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 (Oz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 827 ze zm.) Rada Miejska w Kole, uchwala co następuje:

§ l. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. gminie - rozumie się przez to Gminę Miejską Koło;

2. obiektach i urządzeniach - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej
pozostające w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, a w szczególności: krytą
pływalnię, halę widowiskowo - sportową, stadion miejski, kompleks boisk zewnętrznych, bieżnię i urządzenia
lekkoatletyczne;

3. organizatorze - rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, która na
mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub biletu wstępu korzysta w określonym celu z obiektów
i urządzeń;

4. administratorze obiektów - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną gminy lub inny podmiot,
któremu gmina powierzyła zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń;

5. imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia przez organizatora na
podstawie umowy, celem zaspokojenia potrzeb organizatora, w sposób nie sprzeczny z funkcjami korzystania
z obiektu i urządzeń.

§ 2. Ustala się następujące zasady korzystania z obiektów i urządzeń:

1. obiekty i urządzenia udostępniane są:

l) mieszkańcom gminy i podmiotom nie zaliczanym do sektora fmansów publicznych i niedziałającym w celu
osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, a także
innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy oraz promujących gminę - po
uzgodnieniu z administratorem obiektu,

2) innym osobom fizycznym i prawnym albo jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości
prawnej, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;

2. korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie ustalonego dla danego obiektu lub
urządzenia regulaminu lub instrukcji oraz zgodnie z harmonogramem lub za zgodą administratora obiektu;

3. pierwszeństwo do korzystania z obiektu i urządzeń posiadają w następującej kolejności:

l) administrator zarządzający obiektem - na zajęcia własne oraz sportowe i sportowo - rekreacyjne dzieci
i młodzieży,

2) jednostki oświatowe, dla których gmina jest organem prowadzącym,

3) uczniowie szkół i innych jednostek oświatowych, dla których gmina nie jest organem prowadzącym,

4) stowarzyszenia kultury fizycznej realizujące zadania własne gminy w zakresie prowadzenia zajęć lub
imprez sportowych dla dzieci i młodzieży,

5) stowarzyszenia kultury fizycznej realizujące zadania własne gminy w zakresie prowadzenia zajęć lub
imprez sportowych dla osób dorosłych,
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6) organizacje pozarządowe działające na terenie gminy,

7) pozostałe podmioty;

4. osoby niepełnoletnie, korzystające z obiektów, mogą uczestniczyć w zajęciach lub imprezach sportowo -
rekreacyjnych odbywających się wobiektach należących do gminy, wyłącznie pod nadzorem trenera,
instruktora lub innej uprawnionej osoby pełnoletniej;

5. korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o obowiązujące w nich regulaminy;

6. korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o zawartą umowę lub bilet wstępu;

7. korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a środki finansowe z tego tytułu stanowią dochód
budżetu gminy.

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

1. wysokość cen i opłat ustala zarządzeniem Burmistrz Miasta Koła;

2. ustalenie wysokości cen i opłat przez Burmistrza Miasta Koła, poprzedza przedłożenie w tym zakresie
propozycji ich wysokości przez administratora obiektów i urządzeń;

3. administrator obiektów i urządzeń przedkłada Burmistrzowi Miasta Koła propozycję cen i opłat za
korzystanie z obiektów i urządzeń będących wraz z kalkulacją uwzględniającą bieżące niezbędne koszty
utrzymania danego obiektu lub urządzenia w stanie nie pogorszonym;

4. ustalony cennik za korzystanie z obiektów i urządzeń może przewidywać ulgi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Koła.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLVII/428/2014 Rady Miejskie w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie
zasad korzystania z Krytej Pływalni w Kole oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu
i znajdujących się w nim urządzeń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR .

RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnia 30 stycznia 2019 r.

W związku z włączeniem krytej pływalni w struktury Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kole wystąpiła konieczność dostosowania zasad korzystania z obiektów sportowych
i rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole oraz sposobu ustalania cen i opłat za
korzystanie z tych obiektów i znajdujących się w nich urządzeń.

Aktualnie obowiązujące zasady nie były jednolite dla wszystkich obiektów sportowych
i rekreacyjnych pozostających w trwałym zarządzie MOSiR-u. Dlatego też podjęcie niniejszej uchwały
pozwoliłoby określić takie same procedury ustalania w/w cen i opłat, co sprzyjałoby

zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności.

BUR~Z

Krzysztof Witkowski
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