
ZARZĄDZENIE NR 501/2016
BURMISTRZA KRAPKOWIC

z dnia 5 grudnia 2016 r.

w sprawie zastosowania ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie obiektów użyteczności publicznej 
zarządzanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 
2016r.poz. 446), oraz § 2 ust. 2 pkt 3 i § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XIII/196/2012 z dnia 20 
czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.982) 
zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się następujące zasady stosowania ulg i zwolnień w wysokości opłat za korzystanie z obiektów 
użyteczności publicznej, zarządzanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Krapkowice, w części dotyczącej pomieszczeń sportowych w placówkach oświatowych, takich jak sale sportowe, 
siłownie:

1) ustala się ulgę w opłacie za korzystanie z pomieszczeń sportowych, w szczególności z: sal gimnastycznych, 
małych sal gimnastycznych oraz siłowni, w wysokości 90% dla jednostek organizacyjnych Gminy 
Krapkowice, klubów sportowych, stowarzyszeń, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, realizują zadania 
publiczne Gminy Krapkowice dla dzieci i młodzieży na podstawie zawartych z Gminą Krapkowice umów,

2) ustala się ulgę w opłacie za korzystanie z pomieszczeń sportowych, w szczególności z: sal gimnastycznych, 
małych sal gimnastycznych oraz siłowni, w wysokości 60% dla organizacji nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania publiczne Gminy 
Krapkowice,

3) ustala się zwolnienie z opłat za korzystanie z pomieszczeń sportowych, w szczególności z: sal 
gimnastycznych, małych sal gimnastycznych oraz siłowni, dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 
Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XIII/196/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad 
korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za 
korzystanie z tych obiektów i urządzeń, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu realizacji ważnych 
społecznie zadań gminy, na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu. W tym przypadku 
wymagane jest pisemne uzasadnienie okoliczności przemawiąjących za zwolnieniem z opłat oraz  patronat 
Burmistrza Krapkowic.

4) umowy na korzystanie z obiektów użyteczności publicznej, uwzględniające ulgi o których mowa w pkt 1 i 2 
niniejszego Zarządzenia, zawierane są z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Konieczność wydania zarządzenia wynika z § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr
XIII/196/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów
i urządzeń (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.982).

W związku z tym przyjęcie Zarządzenia jest zasadne.
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