UCHWAŁA NR VI/43/2007
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE
z dnia 8 marca 2007 roku .

w sprawie ustalenia zasad korzystania z Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego przy Gimnazjum w Strzelnie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,
poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102,
poz.1055 , Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i
Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się
co następuje:
§ 1. Ustala się zasady korzystania z Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego
przy Gimnazjum w Strzelnie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Dorota Repulak

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, rada gminy ustala zasady i
tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w
związku z powyższym Rada Miejska w Strzelnie podejmuje stosowną uchwałę.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/43/2007
Rady Miejskiej w Strzelnie
z dnia 8 marca 2007 roku

Zasady korzystania z Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego w Strzelnie
§ 1. 1. Kompleks Sportowo – Rehabilitacyjny zwany dalej kompleksem służy do
przeprowadzania zajęć lekcyjnych i rozgrywek sportowych oraz imprez rekreacyjno –
sportowych i kulturalnych.
2. Kompleks nie jest powszechnie dostępny, zajęcia odbywają się wg wcześniej ustalonego
harmonogramu.
3. Do dyspozycji uczestników zajęć i innych form określonych w ust. 1 oddaje się także
pomieszczenia pomocnicze, jak szatnie i toalety.
§ 2. 1. Korzystanie z pomieszczeń kompleksu odbywa się na zasadzie umowy najmu lub
użyczenia.
2. Wysokość opłat za wynajęciu pomieszczeń kompleksu ustala właściwy organ w trybie
przepisów o gospodarce komunalnej.
3. Pierwszeństwo w wynajęciu hal sportowych na realizację zajęć mają organizacje, kluby
sportowe i stowarzyszenia z terenu Gminy Strzelno zajmujące się szkoleniem dzieci i
młodzieży.
4. Kluby, organizacje i stowarzyszenia, działające na terenie Gminy Strzelno, mają prawo do
nieodpłatnego korzystania z Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego łącznie do 4,5 godz.
tygodniowo, nie więcej jednak niż 1,5 godz. na określoną grupę wiekową.
5. Umowy zawierane w przedmiocie korzystania z sal sportowych muszą być zgodne z
powszechnie obowiązującym prawem.
6. Umowy o korzystanie z pomieszczeń kompleksu powinny być zawierane, z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.
7. W przypadku korzystania z sal sportowych niezgodnie z określonymi zasadami, umowa
najmu ulega natychmiastowemu wypowiedzeniu przez zarządzającego.
8. W przypadku osób niepełnosprawnych § 2 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
9. Podmioty korzystające z Kompleksu spoza terenu Gminy Strzelno ponoszą opłatę
zwiększoną o 50% w stosunku do obowiązujących stawek.
§ 3. 1. Z kompleksu mogą korzystać:
1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć
pod nadzorem pełnoletniego opiekuna;
2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora;
3) zakłady pracy, instytucje i organizacje;
4) osoby fizyczne.
2. Przebywać w kompleksie oraz korzystać z urządzeń sportowych mogą tylko osoby
uczestniczące w zajęciach sportowych oraz osoby uczestniczące w imprezach sportowych i
kibice w trakcie trwania imprez.
§ 4. 1. Korzystający z sal sportowych zobowiązani są używać strojów sportowych oraz
obuwia sportowego.
2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;
2) utrzymania czystości na obiekcie;
3) przestrzegania przepisów BHP i ppoż;
4) niezwłocznego opuszczania kompleksu sportowego po zakończeniu zajęć lub
imprez.
3. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć,
zobowiązani są do kontrolowania czystości obuwia sportowego uczestników zajęć.
4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia i urządzeń oraz występujących
zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.
5. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu oraz wyposażenia grożącego
wypadkiem.
6. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca
zajęcia. Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń
hali pod względem bezpieczeństwa.
7. W przypadku organizacji imprez sportowych z udziałem publiczności najemca
zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zawodów, publiczności
zgodnie z wymogami przewidzianymi przez przepisy prawa oraz zabezpieczenia i
zapewnienia ochrony pomieszczeniom sal sportowych wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi.
8. W przypadku organizacji imprez masowych z udziałem publiczności, organizatorzy
ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
§5. 1. Każdy, kto przebywa w obiekcie kompleksu powinien zachowywać się tak, aby nie
szkodził i zagrażał innym.
2. Podczas rozgrywek oraz imprez sportowych uczestnicy zobowiązani są stosować się do
zarządzeń porządkowych organizatora imprezy.
3. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie
wolnym.
§ 6. 1. Zabrania się wnoszenia na sale sportowe przedmiotów:
1) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów
2) materiałów wybuchowych, fajerwerków i materiałów grożących pożarem;
3) napojów alkoholowych i innych środków odurzających;
4) butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź twardego
materiału.
2. Ponadto zakazuje się:
1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego
rodzaju środków odurzających;
2) wchodzenie w obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów;
3) rzucania przedmiotami;
4) spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu;
5) niszczenia sprzętu oraz zaśmiecania obiektu i terenu przyległego.
§ 7. Za wszelkie zniszczenia wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania z sal sportowych,
urządzeń, sprzętu, obciążony będzie korzystający lub przebywający w kompleksie
powodujący zniszczenia.

