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Poz. 2101
UCHWAŁA NR XXIII/121/2016
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH
z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Działoszycach ul. Szkolna 5.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 573) Rada Miejska Gminy Działoszyce
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się zasady korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Działoszycach ul. Szkolna 5 w
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 21 stycznia 2016 r. Nr XVI/91/2016 w
sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół w Działoszycach ul. Szkolna 5.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Zygmunt Saracki
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/121/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zasady korzystania z hali sportowej
przy Zespole Szkół w Działoszycach
ul. Szkolna 5.
§ 1. 1. Hala sportowa jest udostępniana w okresie od 15 października do 15 kwietnia
w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 16:00 do 20.00 oraz w soboty
i niedziele w zależności od potrzeb.
Okres korzystania z hali sportowej może ulec zmianie ze względu na niekorzystne warunki
atmosferyczne, które uniemożliwią korzystanie z obiektów sportowych znajdujących się na otwartym
powietrzu. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do wydania stosownego zarządzenia w sprawie
zmiany okresu korzystania z hali sportowej.
2. Z hali sportowej korzystać mogą:
1/ grupy zorganizowane i osoby fizyczne,
2/ kibice oraz osoby uczestniczące wyłącznie podczas imprez sportowych, których formuła organizacyjna
dopuszcza udział publiczności.
3. Hala sportowa udostępniana jest na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy
Burmistrzem Miasta i Gminy Działoszyce, a w imieniu grupy osobą odpowiedzialną zwaną kierownikiem
grupy.
Zawarcie umowy poprzedza wniosek skierowany do Dyrektora Zespołu Szkół
w Działoszycach w sprawie ustalenia terminu wynajęcia pomieszczeń hali sportowej.
4. Pierwszeństwo korzystania z hali sportowej przysługuje:
1/ klubom i sekcjom sportowym zarejestrowanych w związkach sportowych i biorących udział w
rozgrywkach ligowych ustalonych przez te związki,
2/ organizatorom imprez, zebrań i spotkań z lokalną społecznością zleconych przez Gminę Działoszyce
lub prowadzonych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy,
3/ organom statutowym szkół.
5. Najemcy pomieszczeń hali sportowej korzystają z własnego sprzętu sportowego
(piłki, stroje, obuwie sportowe).
6. Najemca pomieszczeń hali sportowej reprezentuje grupę, ustala sprawy organizacyjne, a także ponosi
odpowiedzialność za zachowanie grupy.
§ 2. 1. Powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce upoważnienie do stanowienia o wysokości
cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za korzystanie z hali sportowej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. t. j. z 2016 r., poz. 573).
2. Upoważnienie nie dotyczy sytuacji, w których przepisy szczególne regulują sposób stanowienia o
wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne.
3. Należność za korzystanie z pomieszczeń hali sportowej wpłacana jest na rachunek
dochodów Gminy Działoszyce.
Umowę najmu najemca okazuje do wglądu pracownikowi obsługi hali przed
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wejściem na obiekt.
§ 3. Nie pobiera się opłat za korzystanie z hali sportowej od:
1) korzystających z hali sportowej w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 16.00
do 17.30,
2) organizatorów imprez, zebrań i spotkań z lokalną społecznością zleconych przez
prowadzonych pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy,

Gminę Działoszyce lub

a także organizowane przez organy statutowe szkół,
§ 4. 1. Z hali sportowej nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków
odurzających.
2. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
1/ pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,
2/ założenie obuwia sportowego,
3/ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych
znajdujących się na wyposażeniu hali,
4/ utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej oraz w jej otoczeniu,
a także w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych,,
5/ podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia i pracowników
obsługi.
6/ punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć.
3. Przebywającym na terenie hali sportowej zabrania się:
1/ palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,
2/ wnoszenia i używania sprzętu nie sportowego,
3/ korzystania ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie,
4/ wprowadzania zwierząt.
§ 5. 1. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów
regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających
z hali sportowej.
2. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach
i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.
3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,
b) rzeczy osobiste wniesione na teren obiektu.
4. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
przepisów bhp i p.poż.

