
UCHWAŁA NR XL/11/346/2010  

RADY GMINY SUSZEC  

z dnia 11 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec; 

Rada Gminy Suszec 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

§ 2. Obiekty i urządzenia udostępnione są na cele pozastatutowe jednostek organizacyjnych mieszkańcom gminy, podmiotom 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy 

o charakterze użyteczności publicznej oraz osobom prawnym lub fizycznym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej.  

§ 3.  1. Korzystanie z obiektów i urządzeń na cele pozastatutowe odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub 

urządzenia regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika danej jednostki organizacyjnej. 

2. Szczegółowy Regulamin korzystania z Hali Sportowej w Suszcu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Szczegółowy Regulamin korzystania z boisk sportowych i urządzeń przy Hali Sportowej w Suszcu zawiera Załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały.  

4. Szczegółowy regulamin korzystania z siłowni w hali sportowej w Suszcu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

5. Szczegółowy regulamin korzystania z sauny fińskiej, hydromasażu w hali sportowej w Suszcu stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu 

gminy lub odpowiednio dochód na rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2  

2. Pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń jest możliwe tylko w terminie nie kolidującym ze statutową działalnością danej 

jednostki organizacyjnej.  

§ 5. Szkolne sale gimnastyczne i boiska sportowe są obiektami dostępnymi dla mieszkańców gminy, zgodnie z następującymi 

zasadami: 

§ 6. Umowy dotyczące korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

1) gminie – rozumie się przez to Gminę Suszec.

2) jednostkach organizacyjnych – rozumie się przez to Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu oraz placówki oświatowe Gminy 

Suszec, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola i zespoły szkolno- przedszkolne. 

3) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej, rozumie się przez to obiekty i urządzenia oświatowe i sportowe, a w 

szczególności stadiony, boiska sportowe i sale gimnastyczne w placówkach oświatowych, halę sportową wraz z siłownią, sauną, 

urządzeniami hydromasażu oraz kompleksem boisk, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia szkolne wraz z urządzeniami 

i wyposażeniem. 

4) pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń – rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza 

określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych, zarządzające obiektami i urządzeniami. 

5) organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 

która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń. 

6) zarządzającym – rozumie się jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 pkt 2, posiadające decyzję o trwałym zarządzie lub 

umowę użyczenia obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Suszec. 

1) uczniowie, młodzież i studenci korzystają z tych obiektów bezpłatnie, zgodnie z harmonogramem i regulaminem korzystania z tych 

obiektów, 

2) inne podmioty, w tym osoby fizyczne mogą korzystać z tych obiektów na podstawie zawartych umów.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec 

 

Andrzej Kozyra 
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UCHWAŁA NR XL/11/346/2010  

RADY GMINY SUSZEC  
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w sprawie: zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
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urządzenia regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika danej jednostki organizacyjnej. 

2. Szczegółowy Regulamin korzystania z Hali Sportowej w Suszcu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Szczegółowy Regulamin korzystania z boisk sportowych i urządzeń przy Hali Sportowej w Suszcu zawiera Załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały.  

4. Szczegółowy regulamin korzystania z siłowni w hali sportowej w Suszcu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

5. Szczegółowy regulamin korzystania z sauny fińskiej, hydromasażu w hali sportowej w Suszcu stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu 

gminy lub odpowiednio dochód na rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2  

2. Pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń jest możliwe tylko w terminie nie kolidującym ze statutową działalnością danej 

jednostki organizacyjnej.  

§ 5. Szkolne sale gimnastyczne i boiska sportowe są obiektami dostępnymi dla mieszkańców gminy, zgodnie z następującymi 

zasadami: 

§ 6. Umowy dotyczące korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

1) gminie – rozumie się przez to Gminę Suszec.

2) jednostkach organizacyjnych – rozumie się przez to Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu oraz placówki oświatowe Gminy 

Suszec, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola i zespoły szkolno- przedszkolne. 

3) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej, rozumie się przez to obiekty i urządzenia oświatowe i sportowe, a w 

szczególności stadiony, boiska sportowe i sale gimnastyczne w placówkach oświatowych, halę sportową wraz z siłownią, sauną, 

urządzeniami hydromasażu oraz kompleksem boisk, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia szkolne wraz z urządzeniami 

i wyposażeniem. 

4) pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń – rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza 

określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych, zarządzające obiektami i urządzeniami. 

5) organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 

która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń. 

6) zarządzającym – rozumie się jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 pkt 2, posiadające decyzję o trwałym zarządzie lub 

umowę użyczenia obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Suszec. 

1) uczniowie, młodzież i studenci korzystają z tych obiektów bezpłatnie, zgodnie z harmonogramem i regulaminem korzystania z tych 

obiektów, 

2) inne podmioty, w tym osoby fizyczne mogą korzystać z tych obiektów na podstawie zawartych umów.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec 

 

Andrzej Kozyra 
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UCHWAŁA NR XL/11/346/2010  

RADY GMINY SUSZEC  

z dnia 11 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec; 

Rada Gminy Suszec 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

§ 2. Obiekty i urządzenia udostępnione są na cele pozastatutowe jednostek organizacyjnych mieszkańcom gminy, podmiotom 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy 

o charakterze użyteczności publicznej oraz osobom prawnym lub fizycznym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej.  

§ 3.  1. Korzystanie z obiektów i urządzeń na cele pozastatutowe odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub 

urządzenia regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika danej jednostki organizacyjnej. 

2. Szczegółowy Regulamin korzystania z Hali Sportowej w Suszcu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Szczegółowy Regulamin korzystania z boisk sportowych i urządzeń przy Hali Sportowej w Suszcu zawiera Załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały.  

4. Szczegółowy regulamin korzystania z siłowni w hali sportowej w Suszcu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

5. Szczegółowy regulamin korzystania z sauny fińskiej, hydromasażu w hali sportowej w Suszcu stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu 

gminy lub odpowiednio dochód na rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2  

2. Pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń jest możliwe tylko w terminie nie kolidującym ze statutową działalnością danej 

jednostki organizacyjnej.  

§ 5. Szkolne sale gimnastyczne i boiska sportowe są obiektami dostępnymi dla mieszkańców gminy, zgodnie z następującymi 

zasadami: 

§ 6. Umowy dotyczące korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

1) gminie – rozumie się przez to Gminę Suszec.

2) jednostkach organizacyjnych – rozumie się przez to Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu oraz placówki oświatowe Gminy 

Suszec, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola i zespoły szkolno- przedszkolne. 

3) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej, rozumie się przez to obiekty i urządzenia oświatowe i sportowe, a w 

szczególności stadiony, boiska sportowe i sale gimnastyczne w placówkach oświatowych, halę sportową wraz z siłownią, sauną, 

urządzeniami hydromasażu oraz kompleksem boisk, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia szkolne wraz z urządzeniami 

i wyposażeniem. 

4) pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń – rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza 

określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych, zarządzające obiektami i urządzeniami. 

5) organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 

która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń. 

6) zarządzającym – rozumie się jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 pkt 2, posiadające decyzję o trwałym zarządzie lub 

umowę użyczenia obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Suszec. 

1) uczniowie, młodzież i studenci korzystają z tych obiektów bezpłatnie, zgodnie z harmonogramem i regulaminem korzystania z tych 

obiektów, 

2) inne podmioty, w tym osoby fizyczne mogą korzystać z tych obiektów na podstawie zawartych umów.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec 

 

Andrzej Kozyra 
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UCHWAŁA NR XL/11/346/2010  

RADY GMINY SUSZEC  

z dnia 11 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec; 

Rada Gminy Suszec 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

§ 2. Obiekty i urządzenia udostępnione są na cele pozastatutowe jednostek organizacyjnych mieszkańcom gminy, podmiotom 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy 

o charakterze użyteczności publicznej oraz osobom prawnym lub fizycznym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej.  

§ 3.  1. Korzystanie z obiektów i urządzeń na cele pozastatutowe odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub 

urządzenia regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika danej jednostki organizacyjnej. 

2. Szczegółowy Regulamin korzystania z Hali Sportowej w Suszcu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Szczegółowy Regulamin korzystania z boisk sportowych i urządzeń przy Hali Sportowej w Suszcu zawiera Załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały.  

4. Szczegółowy regulamin korzystania z siłowni w hali sportowej w Suszcu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

5. Szczegółowy regulamin korzystania z sauny fińskiej, hydromasażu w hali sportowej w Suszcu stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu 

gminy lub odpowiednio dochód na rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2  

2. Pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń jest możliwe tylko w terminie nie kolidującym ze statutową działalnością danej 

jednostki organizacyjnej.  

§ 5. Szkolne sale gimnastyczne i boiska sportowe są obiektami dostępnymi dla mieszkańców gminy, zgodnie z następującymi 

zasadami: 

§ 6. Umowy dotyczące korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

Przewodniczący Rady Gminy Suszec

Andrzej Kozyra

1) gminie – rozumie się przez to Gminę Suszec.

2) jednostkach organizacyjnych – rozumie się przez to Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu oraz placówki oświatowe Gminy 

Suszec, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola i zespoły szkolno- przedszkolne. 

3) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej, rozumie się przez to obiekty i urządzenia oświatowe i sportowe, a w 

szczególności stadiony, boiska sportowe i sale gimnastyczne w placówkach oświatowych, halę sportową wraz z siłownią, sauną, 

urządzeniami hydromasażu oraz kompleksem boisk, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia szkolne wraz z urządzeniami 

i wyposażeniem. 

4) pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń – rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza 

określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych, zarządzające obiektami i urządzeniami. 

5) organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 

która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń. 

6) zarządzającym – rozumie się jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 pkt 2, posiadające decyzję o trwałym zarządzie lub 

umowę użyczenia obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Suszec. 

1) uczniowie, młodzież i studenci korzystają z tych obiektów bezpłatnie, zgodnie z harmonogramem i regulaminem korzystania z tych 

obiektów, 

2) inne podmioty, w tym osoby fizyczne mogą korzystać z tych obiektów na podstawie zawartych umów.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec 

 

Andrzej Kozyra 
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UCHWAŁA NR XL/11/346/2010  

RADY GMINY SUSZEC  

z dnia 11 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: zasad korzystania z niektórych gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec; 

Rada Gminy Suszec 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

§ 2. Obiekty i urządzenia udostępnione są na cele pozastatutowe jednostek organizacyjnych mieszkańcom gminy, podmiotom 

niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy 

o charakterze użyteczności publicznej oraz osobom prawnym lub fizycznym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej.  

§ 3.  1. Korzystanie z obiektów i urządzeń na cele pozastatutowe odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub 

urządzenia regulaminu oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika danej jednostki organizacyjnej. 

2. Szczegółowy Regulamin korzystania z Hali Sportowej w Suszcu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Szczegółowy Regulamin korzystania z boisk sportowych i urządzeń przy Hali Sportowej w Suszcu zawiera Załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały.  

4. Szczegółowy regulamin korzystania z siłowni w hali sportowej w Suszcu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

5. Szczegółowy regulamin korzystania z sauny fińskiej, hydromasażu w hali sportowej w Suszcu stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń jest odpłatne, a uzyskane środki finansowe stanowią dochód budżetu 

gminy lub odpowiednio dochód na rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2  

2. Pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń jest możliwe tylko w terminie nie kolidującym ze statutową działalnością danej 

jednostki organizacyjnej.  

§ 5. Szkolne sale gimnastyczne i boiska sportowe są obiektami dostępnymi dla mieszkańców gminy, zgodnie z następującymi 

zasadami: 

§ 6. Umowy dotyczące korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały powinny być dostosowane do jej wymogów w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  
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1) gminie – rozumie się przez to Gminę Suszec.

2) jednostkach organizacyjnych – rozumie się przez to Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu oraz placówki oświatowe Gminy 

Suszec, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola i zespoły szkolno- przedszkolne. 

3) obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej, rozumie się przez to obiekty i urządzenia oświatowe i sportowe, a w 

szczególności stadiony, boiska sportowe i sale gimnastyczne w placówkach oświatowych, halę sportową wraz z siłownią, sauną, 

urządzeniami hydromasażu oraz kompleksem boisk, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia szkolne wraz z urządzeniami 

i wyposażeniem. 

4) pozastatutowym korzystaniu z obiektów i urządzeń – rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza 

określone w statutach gminnych jednostek organizacyjnych, zarządzające obiektami i urządzeniami. 

5) organizatorze – rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 

która na mocy podpisanej umowy dzierżawy, najmu bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń. 

6) zarządzającym – rozumie się jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1 pkt 2, posiadające decyzję o trwałym zarządzie lub 

umowę użyczenia obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Suszec. 

1) uczniowie, młodzież i studenci korzystają z tych obiektów bezpłatnie, zgodnie z harmonogramem i regulaminem korzystania z tych 

obiektów, 

2) inne podmioty, w tym osoby fizyczne mogą korzystać z tych obiektów na podstawie zawartych umów.
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