UCHWAŁA NR XX/251/16
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Szubinie oraz nieruchomości
zabudowanej położonej przy ul. Mostowej 14 w Szubinie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 i 1890) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady i tryb korzystania z następujących obiektów użyteczności publicznej:
1) Stadionu Miejskiego położonego przy ul. Jana Pawła II 14 w Szubinie,
2) nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mostowej 14 w Szubinie.
§ 2. Działalność obiektów użyteczności publicznej mieszczących się na terenie Stadionu Miejskiego w
Szubinie oraz nieruchomości zabudowanej przy ul. Mostowej 14 w Szubinie, prowadzonych przez gminę Szubin,
ma na celu inicjowanie aktywności kulturalno – oświatowej oraz aktywności ruchowej mieszkańców.
§ 3. Obiekty użyteczności publicznej, o których mowa w § 1 mogą być:
1. udostępniane odpłatnie,
2. udostępniane nieodpłatnie na potrzeby stowarzyszeń i klubów, które prowadzą działalność statutową z
zakresu sportu dzieci i młodzieży na terenie gminy Szubin,
3. udostępniane nieodpłatnie na potrzeby stowarzyszeń i klubów, które prowadzą działalność statutową z
zakresu sportu dla osób niepełnosprawnych na terenie gminy Szubin,
4. udostępniane nieodpłatnie na potrzeby organizacji imprez, festynów i innych zajęć organizowanych na rzecz
społeczności lokalnej przez jednostki organizacyjne gminy Szubin,
5. udostępniane nieodpłatnie na potrzeby organizacji imprez, festynów i innych zajęć organizowanych na rzecz
społeczności lokalnej przez inne podmioty, pod warunkiem, że wstęp na nie jest wolny od opłat.
§ 4. 1. Zamiar organizacji imprezy w przypadkach określonych w § 3 pkt 2 – 5 korzystający z obiektu powinien
zgłosić i uzgodnić z Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Szubinie.
2. Zgłoszenie winno określać:
1) organizatora przedsięwzięcia,
2) osobę odpowiedzialną (osobę powyżej 18 roku życia),
3) przewidywaną ilość osób,
4) czas oraz godziny, w jakich odbywać się ma przedsięwzięcie.
§ 5. 1. Wynajem obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej odbywa się odpłatnie, poza sytuacjami
wymienionymi w § 3 pkt 2-5.
2. Środki uzyskane z wynajęcia obiektów sportowych wymienionych w § 1 prowadzonych przez gminę Szubin,
stanowią dochód gminy.
3. Podstawą wynajęcia obiektu jest pisemna umowa zawarta pomiędzy Gminą a Najemcą.
4. Wysokość opłat za wynajęcie obiektów na Stadionie Miejskim oraz na terenie nieruchomości zabudowanej
przy ul. Mostowej 14 w Szubinie określa Burmistrz Szubina.
§ 6. Uczestnicy zajęć mają obowiązek przestrzegać przepisów bhp i ppoż. i stosować się do wskazówek
gospodarza obiektu.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXX/224/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie
ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej oddanych w trwały zarząd Miejskiemu
Zespołowi Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Remigiusz Kasprzak
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Uzasadnienie
Z zapisu art. 40 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wynika, że organ
prowadzący może wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów użyteczności publicznej.
Konieczność dokonania zmiany dotychczasowej Uchwały Nr XXX/224/13 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia
7 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności publicznej oddanych w
trwały zarząd Miejskiemu Zespołowi Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie, jest konsekwencją podjętej
Uchwały Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie likwidacji Miejskiego
Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie. Z dniem 31 grudnia 2015 r. zlikwidowano Miejski Zespół
Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie, któremu oddano w trwały zarząd obiekty oraz urządzenia użyteczności
publicznej mieszczące się na Stadionie Miejskim przy ul. Jana Pawła II 14 oraz na terenie nieruchomości
zabudowanej przy ul. Mostowej 14 w Szubinie. W miejsce zlikwidowanego Miejskiego Zespołu Oświaty
Sportu i Rekreacji w Szubinie utworzono Wydział Edukacji i Sportu w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady
Remigiusz Kasprzak
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