
Uchwała Nr XVII - 123/ 08
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 28 maja 2008 roku

w sprawie określenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r.,  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, 
poz.984 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz.1055 i Nr 116, poz.1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441) oraz art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r.  
Nr 106, poz. 668, z 2002 Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 96, poz.874 i Nr 199, poz.1937)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się minimalne stawki opłat za wynajęcie sal w obiektach komunalnych na terenie 
Gminy Baborów:
1) świetlice wiejskie:

a) w Babicach, Księżym Polu, Rakowie, Suchej Psinie, Sułkowie i Tłustomostach 
do 8 godzin - 70 zł
1 doba - 125 zł, 
2 doby - 250 zł oraz za każdą następną - 125 zł,

b)  w Czerwonkowie, Dziećmarowie, Dzielowie i Szczytach – 50 zł
2) sale w Baborowie:

a) Rynek 9 (widowiskowa): 
do 5 godzin  -   50 zł
powyżej 5 godzin - 100 zł 

b) Rynek 17 -   50 zł 
3) amfiteatr w parku miejskim – 200 zł za dobę 

(dodatkowo pobierana jest kaucja w kwocie 400 złotych tytułem zabezpieczenia, 
w przypadku nie uprzątnięcia terenu przez organizatora imprezy do 12 godzin od 
jej zakończenia)

2. Szkoły i Przedszkola z terenu Gminy Baborów, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, 
Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, Koło Emerytów i Rencistów oraz 
Stowarzyszenia Sportowe maja prawo do bezpłatnego korzystania z obiektów 
wymienionych w ust 1 w przypadku zorganizowania przez każdą z nich do dwóch imprez 
w roku.

§ 2

1. Ustala się minimalne stawki opłat za 1 godzinę korzystania z sal gimnastycznych przez 
osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, które nie realizują zadań publicznych powierzonych przez Gminę Baborów 

sala przy ul. Wiejskiej w Baborowie w wysokości  - 30 zł
sala przy ul. Opawskiej w Baborowie w wysokości - 20 zł

2. Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w Baborowie korzystają z sal gimnastycznych w 
ramach zajęć dydaktycznych i zajęć Szkolnego Klubu Sportowego bezpłatnie i w pierwszej 
kolejności.



3. Gminne jednostki organizacyjne realizujące swoje zadania statutowe oraz  jednostki spoza 
sektora finansów publicznych (organizacje pozarządowe) realizujące zadania publiczne 
powierzone przez Gminę Baborów, korzystają z sal gimnastycznych bezpłatnie.

§ 3. 

Wymienione w §§ 1 i 2 stawki opłat są kwotami brutto

§ 4.

Uchyla się uchwałę nr XXVI-194/05 z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia zasad 
korzystania z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Baborów.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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