
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/219/14 

RADY POWIATU W MOŃKACH 

z dnia 24 października 2014 r. 

w sprawie zasad korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu 

ustalania opłat za korzystanie z nich 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2  

i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)  

Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) powiecie - rozumie się przez to Powiat Moniecki; 

2) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynki i budowle,  

a w szczególności: boiska, sale gimnastyczne, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz 

z urządzeniami i wyposażeniem będące własnością Powiatu Monieckiego, w tym będących w trwałym 

zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną 

pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami; 

3) organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną, fizyczną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającej 

osobowości prawnej, która na mocy umowy dzierżawy, najmu, użyczenia lub jednorazowej zgody 

wyrażonej przez administratora obiektu korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń; 

4) administratorze obiektu - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną powiatu lub inny podmiot, któremu 

Powiat powierzył zarządzanie i utrzymanie obiektów i urządzeń; 

5) pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów  

i urządzeń wykraczające poza zadania określone w statutach powiatowych jednostek organizacyjnych; 

6) imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu lub urządzenia przez organizatora na podstawie 

umowy, którego celem jest w szczególności zorganizowania spotkania, przedstawienia, koncertu, kursu, 

pokazu, zawodów lub zajęć sportowych z udziałem publiczności o charakterze odpłatnym  

lub nieodpłatnym. 

§ 2. 1. Obiekty i urządzenia użyteczności publicznej służą przede wszystkim do wykonywania zadań 

własnych Powiatu Monieckiego, realizowanych przez Powiat oraz przez powiatowe jednostki organizacyjne,  

w zakresie określonym w statutach tych jednostek. 

2. Obiekty użyteczności publicznej mogą być udostępniane innym podmiotom w celu organizacji imprez, 

za odpłatnością lub bezpłatnie na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

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

1) korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne z zastrzeżeniem pkt 3 i 4, na podstawie cennika ustalonego 

przez Zarząd Powiatu; 
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2) korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się w oparciu o umowę zawartą pomiędzy organizatorem,  

a administratorem obiektu; 

3) obiekty i urządzenia mogą być udostępnione nieodpłatnie na imprezy organizowane przez Powiat  

i powiatowe jednostki organizacyjne lub organizowane pod patronatem Powiatu; 

4) obiekty i urządzenia mogą być udostępniane nieodpłatnie za zgodą Zarządu Powiatu na imprezy 

charytatywne i patriotyczne lub inne uzgodnione z Zarządem Powiatu; 

5) za bezpieczeństwo i porządek odpowiada organizator imprezy, do którego obowiązków w szczególności 

należy: 

a) respektowanie postanowień niniejszej uchwały i przepisów wewnętrznych (regulaminów  

i harmonogramów) administratora obiektu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem 

imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy, 

b) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia 

uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczenia mienia; 

6) w przypadku naruszenia obowiązków określonych w pkt 5 umowa najmu ulega natychmiastowemu 

wypowiedzeniu przez administratora obiektu; 

7) w przypadku imprezy masowej z udziałem publiczności, organizator ponosi pełną i niczym nieograniczoną 

odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czasie trwania imprezy. 

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mońkach do ustalenia sposobu określenia szczegółowych zasad oraz 

cen i opłat za korzystanie z poszczególnych obiektów i urządzeń oraz do określania wysokości powyższych cen 

i opłat z zachowaniem postanowień niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach. 

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

Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady Powiatu 

Krzysztof Falkowski 
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