
RADY GMINY OŚWIĘCIM

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zasad wynajmu i trybu korzystania z lokali oświatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z 
późn. zm.). Rada Gminy Oświęcim uchwala co następuje:

UCHWAŁA Nr XXXVII/276/13

§  1. 

1. Ustala się, że niżej wymienione podmioty mogą korzystać nieodpłatnie z sal lekcyjnych i sal gimnastycznych z zastrzeżeniem ust. 2, 3, w dniach 
roboczych:

1)  ludowe kluby sportowe, działające na terenie Gminy Oświęcim

2)  uczniowskie i parafialne kluby sportowe działające na terenie Gminy Oświęcim,

3)  jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy Oświęcim,

4)  Młodzieżowe Domy Kultury,

5)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

6)  Środowiskowe Grupy Wsparcia działające w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

7)  Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne stowarzyszenia nie wymienione wyżej, z terenu Gminy Oświęcim,

8)  Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,

2. Czas bezpłatnego korzystania w dniach od poniedziałku do piątku dla poszczególnych podmiotów wynosi:

1)  ludowe kluby sportowe, działające na terenie Gminy Oświęcim, do 8 godzin tygodniowo,

2)  Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji do 90 minut w tygodniu.

3)  pozostałe organizacje wymienione w pkt 2-7, 1 raz w tygodniu do 60 minut.

3. Zespoły opieki zdrowotnej, mogą korzystać nieodpłatnie z gabinetów lekarskich zlokalizowanych w placówkach oświatowych, jeżeli nieodpłatnie 
świadczą opiekę medyczną w szkołach.

§  2. 

1. Podmioty wymienione w § 1 ust.1 mogą korzystać nieodpłatnie z sal w czasie i na zasadach ustalonych z dyrektorem danej placówki oświatowej.

2. Ustala się, że podmioty lub osoby korzystające z obiektów oświatowych winny opuścić budynek najpóźniej do 15 minut po zakończonych zajęciach, 
lecz nie później niż o godzinie 21:30 z zastrzeżeniem że podmioty wymienione w § 1. ust. 1 pkt 1 winny zakończyć zajęcia do godziny 19:00.

3. Podmioty, o których mowa w § 1 nie mogą udostępniać sal innym podmiotom.

§  3. Grupa młodzieży niepełnoletniej, może przebywać na sali gimnastycznej pod opieką osoby dorosłej ujętej w umowie, która posiada kwalifikacje do 
prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulturalno- oświatowych, lub uprawnienia pedagogiczne.

§  4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Oświęcim Nr XXVIII/193/12 z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad wynajmu i trybu korzystania z lokali 
oświatowych

§  5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim.

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

Wejście w życie: 28 marca 2013 r.
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