- projekt
UCHWAŁA NR …/…/2021
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia
2021 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Gołdapi uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z nich.
Na podstawie art.40 ust. 1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020.
poz.713 ze zmianami), art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U.
2019, poz.712 ze zmianami), na wniosek Burmistrza Gołdapi uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale NR XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad
i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi
Gołdapi uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie z nich w § 3. ust 1. otrzymuje brzmienie:
„1.Korzystanie z obiektów, o których mowa w § 1 jest odpłatne , przy czym z opłat zwalnia się:
1) samorządowe instytucje kultury i gminne jednostki budżetowe organizujące imprezy i przedsięwzięcia
w zakresie swoich zadań statutowych,
2) organizatorów imprez i przedsięwzięć zleconych przez Burmistrza Gołdapi, imprez i przedsięwzięć
odbywających pod patronatem Burmistrza Gołdapi lub z inicjatywy Burmistrza,
3) organizatorów imprez charytatywnych, patriotycznych lub prorodzinnych uzgodnionych z Burmistrzem
Gołdapi.
4) korzystających z sal wykładowych i pokoi hotelowych pozostających w zarządzie gminnych jednostek
organizacyjnych funkcjonariuszy służb publicznych (porządkowych i sanitarnych) delegowanych przez
zatrudniające ich jednostki do czasowego wykonywania na terenie gminy Gołdap zadań na rzecz lokalnej
społeczności po uzgodnieniu z Burmistrzem Gołdapi.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński

UZASADNIENIE:
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym rady gmin
ustalają zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rada Miejska
w Gołdapi określiła te zasady świetlicom wiejskim, cmentarzom komunalnym, Domowi Przedpogrzebowemu
oraz Uchwałą NR XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 marca 2016 r. pozostałym obiektom
i urządzeniom. Uchwała ta powierzyła Burmistrzowi Gołdapi uprawnienia między innymi do ustalania cen
i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń. W uchwale tej również ustalono, że korzystanie z obiektów
wykraczające poza zadania określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych jest odpłatne, przy
czym ustalono też katalog zwolnień z tych opłat.
W trakcie realizacji zapisów obowiązującej uchwały zauważono potrzebę rozszerzenia katalogu zwolnień
z opłat, w związku z tym w przedłożonym projekcie uchwały wprowadza się zmianę w § 3. ust 1. Uchwały
NR XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 marca 2016 r.

