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UCHWAŁA NR XII/74/2011
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej 

Na podstawie art. 40, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Za gminne obiekty użyteczności publicznej w rozumieniu niniejszej uchwały uznaje się: 

1) Dom Ludowy w Porębie Spytkowskiej 

2) Dom Ludowy w Okocimiu 

3) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach 

4) Dom Ludowy „Strażak” w Wokowicach 

5) Dom Kultury w Sterkowcu 

6) Dom Ludowy w Jadownikach 

§ 2. 

1. Obiekty użyteczności publicznej mogą być udostępniane osobom fizycznym i prawnym, w tym 
prowadzącym działalność gospodarczą, 

2. Korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej ma charakter odpłatny lub nieodpłatny. 

§ 3. 

1. Nieodpłatnie udostępnia się obiekty użyteczności publicznej na: 

1) zebrania wiejskie i spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Burmistrza Brzeska, Radnych 
i Rady Sołeckie – będące wynikiem statutowej działalności tych organów, 

2) zebrania: Rad Sołeckich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych oraz 
zebrania i spotkania Kół Gospodyń Wiejskich - działających na terenie gminy Brzesko, 

3) okolicznościowe imprezy i zabawy, organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum z terenu gminy, 

4) okolicznościowe spotkania i imprezy dla mieszkańców sołectw o charakterze niedochodowym, 

5) nieodpłatne zajęcia sportowe i społeczno - kulturalne dla mieszkańców gminy Brzesko, 

6) lokale wyborcze dla potrzeb przeprowadzenia wyborów. 

2. Koszty eksploatacyjne wynikające z wykorzystania obiektów do celów, o których mowa w ust. 
1 pokrywane są z budżetu gminy. 

3. Nieodpłatne korzystanie z obiektów odbywa się na pisemny wniosek złożony do Burmistrza Brzeska, 
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z administratorem obiektu. 

§ 4. 

Wysokość opłat za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej ustala Burmistrz Brzeska. 
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§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

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

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku 

mgr Krzysztof Ojczyk


