UCHWAŁA NR :IV/26/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY
z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z mienia komunalnego Centrum
Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, przy ul. Złotowskiej 16A.
Na podstawie art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013,
poz. 594 z późn. zm.)
uchwala się:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO
CENTRUM PROFILAKTYKI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
W ŁOBŻENICY
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Centrum przeznaczone jest pod potrzeby działalności profilaktycznej, aktywności społecznej i integracji
środowiska lokalnego i miejscem spotkań organizacji i stowarzyszeń.
Rozdział II
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM CENTRUM
§ 2. 1. Centrum jest mieniem komunalnym GMINY ŁOBŻENICA .
2. Budynek Centrum przeznacza się na :
a) działalność świetlicy socjoterapeutycznej,
b) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c) działalność Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
d) miejsca spotkań organizacji lokalnych,
e) udostępnianie jednostkom organizacyjnym gminy,
f) udostępnianie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom
g) udostępnianie osobom fizycznym, prawnym na cele prowadzenia zajęć, szkoleń, pogadanek.
§ 3. 1. Czynności wymienione w § 2 pkt. 2 a – f są nieodpłatne.
2. Czynności wymienione w § 2 pkt. g są odpłatne na podstawie zawartej umowy najmu z Gminą Łobżenica,
która określa wysokość stawki najmu za 1 godzinę korzystania.
3. Środki uzyskane z wynajęcia pomieszczeń stanowią dochód gminy.
4. Podstawą odpłatnego najmu jest wniosek złożony przez osobę wynajmującą i zawarcie pisemnej umowy,
która powinna zawierać dane wynajmującego, cel oraz wysokość opłaty za korzystanie, termin i sposób zapłaty.
Zawarcie umowy oraz procedurę finansową przeprowadza się w Urzędzie Miejskim.
§ 4. Najem odbywa się zgodnie ze stawkami ustalonymi przez Burmistrza Łobżenicy.
§ 5. Zabrania się w Centrum organizowania zabaw i dyskotek za wyjątkiem spotkań emerytów, rencistów
i inwalidów na popularyzację amatorskich form artystycznych.
§ 6. 1. Gospodarzem Centrum jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Kluczami od budynku dysponuje gospodarz, z którym ustalane są godziny otwarcia zgodnie z zgłoszonym
zapotrzebowaniem, które odnotowywane są w rejestrze.
3. Budynek udostępniany jest osobom pełnoletnim.
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4. Gospodarz Centrum, a na czas najmu - wynajmujący, ponoszą odpowiedzialność za powierzony sprzęt
i urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń.
5. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa, porządku
i czystości w miejscach publicznych.
§ 7. Do obowiązków gospodarza Centrum należy:
a) utrzymywanie stałego kontaktu z Urzędem Miejskim Gminy Łobżenica w zakresie funkcjonowania Centrum,
b) dbanie o czystość obiektu,
c) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w Centrum,
d) udostępnianie Centrum zgodnie z zapotrzebowaniem,
e) przedstawianie bieżąco do Referatu Finansowego umów za najem ,
f) egzekwowanie naprawy powstałych szkód wyrządzonych przez najmujących,
Rozdział III
FINANSOWANIE CENTRUM
§ 8. 1. Utrzymanie Centrum finansowane jest bezpośrednio z budżetu Gminy.
2. Gmina ponosi koszty utrzymania Centrum w zakresie:
a) kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem ,
b) remontów i modernizacji,
Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9. Właściciel budynku Centrum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu
będące skutkiem korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bądź z postanowieniami niniejszego
regulaminu.
§ 10. Traci moc uchwała Nr: XIX/113/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2012r w sprawie
ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej
„Kwadrat” w Łobżenicy przy ulicy Złotowskiej 16A.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
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Uzasadnienie do Uchwały Nr: IV/26/15
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 27 stycznia 2015 roku
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z mienia komunalnego Centrum
Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, przy ul. Złotowskiej 16A.
Rada Miejska w Łobżenicy dokonała zmiany regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z mienia
komunalnego Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, przy ul. Złotowskiej 16A.
W regulaminie zmieniono zasady korzystania z budynku nieodpłatnie § 2, § 3 i § 4 uchwały. W uchwale
doprecyzowano zakres odpowiedzialności za powierzone mienie.
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