
 
 

UCHWAŁA NR XXXI/164/20 

RADY GMINY KOTLA 

z dnia 1 września 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z sal wiejskich i Wiejskich 

Domów Kultury należących do Gminy Kotla oraz ich wyposażenia 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin określający zasady i tryb korzystania z sal wiejskich i Wiejskich Domów 

Kultury należących do Gminy Kotla oraz ich wyposażenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotla. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

Halina Przybylska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 września 2020 r.

Poz. 5087



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/164/20 

Rady Gminy Kotla z dnia 1 września 2020 r. 

 

„Regulamin określający zasady i tryb korzystania z sal wiejskich i Wiejskich Domów Kultury 

należących do Gminy Kotla oraz ich wyposażenia” 

 

§ 1. Sale wiejskie i Wiejskie Domy Kultury winny być wykorzystywane w celu integracji środowiska 

lokalnego, wspierania aktywności mieszkańców wsi oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, 

sportowo-rekreacyjnej i opiekuńczej. 

§ 2. 1. Nieodpłatnie z sal wiejskich i Wiejskich Domów Kultury korzystać mogą działające na terenie 

Gminy Kotla: 

a) jednostki organizacyjne gminy Kotla, 

b) rady sołeckie, 

c) Koła Gospodyń Wiejskich, 

d) szkoły, przedszkola, 

e) stowarzyszenia, zespoły ludowe, Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe.  

2. Odpłatnie udostępnia się sale i Wiejskie Domy Kultury innym podmiotom na imprezy okolicznościowe 

w celach prywatnych, komercyjnych i innych na podstawie umów podpisanych z Gminą Kotla, (w tym wesela, 

komunie, stypy, szkolenia komercyjne). 

3. Gmina Kotla ponosi koszty utrzymania sal wiejskich i Wiejskich Domów Kultury w zakresie: 

a) remontów i modernizacji, 

b) ogrzewania, dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, 

c) ubezpieczenia budynków. 

4. Koszty eksploatacyjne podczas odpłatnego udostępniania, w szczególności koszty energii, wody, 

ścieków, pokrywa organizator zebrania, spotkania lub imprezy.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt może zwolnić organizatora zebrania, spotkania  

lub imprezy z ponoszenia kosztów eksploatacyjnych. 

6. Ustala się możliwość wypożyczenia poza obiekt sali części wyposażenia znajdującego się w salach. 

§ 3. Podczas korzystania z sal wiejskich, Wiejskich Domów Kultury i ich wyposażenia należy: 

1) przestrzegać zasad porządku publicznego, 

2) przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, 

3) użytkować obiekt oraz jego wyposażenie zgodnie z przeznaczeniem, 

4) dbać o przekazane mienie, 

5) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny w korzystaniu z pomieszczeń i sprzętu. 
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