
UCHWAŁA NR XXVI/177/12
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z gminnych sal sportowych i świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Oleśnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 
r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 236 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Gminne sale sportowe służą zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych. 

2. Korzystanie z sal jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Prawo do bezpłatnego korzystania z sal sportowych mają: 

1) dzieci i młodzież szkolna, ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Oleśnica, w czasie 
prowadzenia programowych zajęć szkolnych i podczas ferii; 

2) członkowie dziecięcych i młodzieżowych drużyn wiejskich, działających na terenie Gminy Oleśnica, 
(będących pod nadzorem opiekuna drużyny wiejskiej), w ilości do 1,5 godziny tygodniowo; 

3) członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Oleśnica (będących pod nadzorem opiekuna drużyny), 
w ilości 1 godziny tygodniowo; 

4) członkowie drużyn wiejskich grających w piłkę nożną lub w siatkówkę, działających na terenie Gminy 
Oleśnica, (będących pod nadzorem opiekuna drużyny wiejskiej), które biorą udział w rozgrywkach 
organizowanych przez Gminy Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach w ilości 1 godziny 
tygodniowo; 

5) Gminy Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach na organizacje zawodów sportowo – 
rekreacyjnych o zasięgu minimum gminnym; 

6) Podmioty wskazane w § 1 ust. 3 pkt. 2 – 4 mają prawo do bezpłatnego korzystania z sal sportowych 
właściwych miejscowo zgodnie z granicami obwodów publicznych szkół podstawowych zgodnie z § 
2 Uchwały Nr XXVI/171/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku. Wyjątek stanowią podmioty z obwodu Szkoły 
Podstawowej Gminy Oleśnica, które zostają przyporządkowane do obwodu Szkoły Podstawowej 
w Sokołowicach; 

7) W przypadku gdy podmioty wskazane w § 1 ust. 3 pkt. 3 i 4 opuszczą zaplanowane zajęcia bezpłatne 
w wymiarze dwóch godzin w miesiącu, dyrektor placówki zarządzającej salą sportową ma prawo odmówić 
przez okres roku kalendarzowego dalszego bezpłatnego udostępniania sali sportowej takim podmiotom. 

§ 2. Określa się regulamin korzystania z sal sportowych w Gminie Oleśnica stanowiący Załącznik Nr 1. 

§ 3. 1. Świetlice wiejskie służą zaspokajaniu potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 

2. Korzystanie z świetlic wiejskich jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Prawo do bezpłatnego korzystania ze świetlic mają: 

1) Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedzibą w Boguszycach na działalność statutową; 

2) samorządy lokalne, z terenu Gminy Oleśnica, na zebrania wiejskie; 

3) Ochotnicza Straż Pożarna oraz inne organizacje wiejskie z terenu Gminy Oleśnica, na zebrania swoich 
członków; 

4) Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleśnica. 

§ 4. Określa się regulamin korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Oleśnica stanowiący Załącznik 
Nr 2. 
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§ 5. Wójt w drodze zarządzenia określa wysokość opłat za korzystanie z: 

1. sal sportowych; 

2. świetlic wiejskich. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVII/218/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia 
zasad i trybu korzystania z gminnych sal sportowych oraz świetlic wiejskich. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Jacenty Kawecki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/177/12 

Rady Gminy Oleśnica 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

Regulamin korzystania z sal sportowych na terenie Gminy Oleśnica 

§ 1. Sale sportowe służą do przeprowadzania zajęć i rozgrywek sportowych. 

§ 2. Podstawową jednostką wynajmu sali jest jedna godzina zegarowa (60 min). Czas wynajmu można 
zwiększyć o połowę jednostki podstawowej. 

§ 3. Korzystanie z sal sportowych jest odpłatne, poza wyjątkami wskazanymi w uchwale. 

§ 4. Sale sportowe udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację zajęć dydaktycznych z wychowania 
fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych. 

§ 5. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w § 4, sale sportowe mogą być wynajmowane odpłatnie 
zainteresowanym podmiotom. 

§ 6. Sale sportowe czynne są od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 22.00. 

§ 7. 1. Korzystający z sal sportowych mają jednocześnie prawo do korzystania z szatni, toalet, korytarza 
w czasie, który obejmuje umowa najmu. 

2. Sale sportowe wynajmowane są na podstawie umowy najmu w formie pisemnej zawartej z Dyrektorem 
placówki zarządzającej salą sportową. 

3. Za przygotowanie umowy oraz organizację wykorzystania sali sportowej (obiektu) odpowiedzialny jest 
Dyrektor placówki zarządzającej salą sportową. 

4. Umowę z najemcą podpisuje Dyrektor lub inna upoważniona osoba. 

§ 8. 1. Opłata powinna zostać wpłacona na konto właściwej placówki w terminie zgodnym z umową najmu 
pomieszczeń sali. 

2. Osoby fizyczne, prawne i grupy zorganizowane wynajmujące pomieszczenia sportowe korzystają z własnego 
sprzętu sportowego (piłki, stroje, obuwie sportowe, itp.). 

§ 9. 1. Korzystający z sal sportowych zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego 
o podeszwie nie brudzącej nawierzchni boiska. 

2. Osoby korzystające z sali sportowej oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do: 

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć; 

2) utrzymania czystości w obiekcie; 

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie; 

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż i porządkowych; 

5) podporządkowania się poleceniom pracownika lub pracowników obsługi. 

3. Za bezpieczeństwo, przestrzeganie regulaminu sal oraz za ewentualne szkody powstałe w trakcie korzystania 
z sal sportowych, w tym również szatni, toalet i korytarza odpowiadają odpowiednio najemcy prowadzący zajęcia 
lub organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych. 

4. Zabrania się wnoszenia na sale sportowe: 

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych; 

2) wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem; 

3) środków odurzających lub substancji psychotropowych; 
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4) napojów alkoholowych; 

5) puszek, butelek itp. wykonanych z kruchego lub twardego materiału. 

5. Na terenie sal sportowych obowiązuje zakaz: 

1) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu; 

2) wstępu osobom pod wpływem spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających; 

3) przebywania osób postronnych, nie zgłoszonych w umowie; 

4) wprowadzania zwierząt bez zgody wynajmującego. 

6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu sali. 

7. Osoby korzystające z sal zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego bezwzględnego 
przestrzegania. 

§ 10. 1. W przypadku organizowania spotkań, imprez w tym z udziałem publiczności, organizator zobowiązany 
jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników spotkania, imprezy, zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym 
zakresie przepisów prawa. 

2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną z tytułu ewentualnych wypadków lub innych zdarzeń 
zaistniałych w trakcie trwania umowy najmu. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/177/12 

Rady Gminy Oleśnica 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Oleśnica 

§ 1. 1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań, integrującym mieszkańców. 

2. Administratorem świetlicy wiejskiej jest Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z/s w Boguszycach, w imieniu 
którego działa gospodarz świetlicy. 

3. Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram, dostosowany do stałych zajęć prowadzonych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz do potrzeb mieszkańców. 

4. Harmonogram zajęć podany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu. 

§ 2. 1. Poza harmonogramem o którym mowa w § 1 ust. 4, świetlice wiejskie mogą być wynajmowane 
odpłatnie zainteresowanym podmiotom. 

2. Korzystający ze świetlicy wiejskiej mają jednocześnie prawo do korzystania ze wszystkich pomieszczeń 
i sprzętu, który obejmuje umowa najmu. 

3. Pomieszczenia świetlicy mogą być wynajmowane odpłatnie zainteresowanym podmiotom, na podstawie 
umowy najmu zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury Oleśnica z/s w Boguszycach. 

4. Za przygotowanie umowy oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek 
Kultury Oleśnica z/s w Boguszycach. 

5. Umowę z najemcą podpisuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z/s w Boguszycach lub osoba 
upoważniona. 

§ 2. 1. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu świetlicy odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz 
organizatorzy imprez. 

2. Zabrania się wnoszenia do świetlicy wiejskiej: 

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych; 

2) wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem; 

3) środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

3. Na terenie świetlicy wiejskiej obowiązuje zakaz: 

1) palenia tytoniu; 

2) wstępu osobom pod wpływem wszelkiego rodzaju środków odurzających; 

3) przebywania osób postronnych nie zgłoszonych w umowie; 

4) wprowadzania zwierząt bez zgody wynajmującego. 

3. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu 
świetlicy wiejskiej. 

4. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązują się do: 

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć; 

2) utrzymania czystości w obiekcie; 

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie; 

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż i porządkowych; 
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5) podporządkowania się poleceniom pracownika lub pracowników obsługi. 

5. Za zniszczenia związane z korzystaniem z świetlicy wiejskiej, w tym również wszystkich pomieszczeń 
i sprzętu, który obejmuje umowa najmu odpowiada najemca. 

6. Osoby korzystające ze świetlicy wiejskiej zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem 
i jego bezwzględnego przestrzegania. 

§ 3. 1. W przypadku organizowania spotkań, imprez w tym z udziałem publiczności, organizator zobowiązany 
jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników spotkania, imprezy, zgodnie z wymogami obowiązującymi w tym 
zakresie przepisów prawa. 

2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną z tytułu ewentualnych wypadków lub innych zdarzeń 
zaistniałych w trakcie trwania umowy najmu. 
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