
UCHWAŁA Nr XXXI/2 17/2017 
Rady Gminy  Kleszczewo 

z dnia 31 maja 2017 r.     
 
 
w sprawie :  przyjęcia Regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego w 

Kleszczewie należącego do Gminy Kleszczewo oraz cennika opłat za 
korzystanie z jego infrastruktury. 

 
 
     Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt.  4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz 
art. 4  ust. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  20 grudnia 1996 r. o  gospodarce  
komunalnej (tekst jednolity Dz. U.  2017r. poz. 827) Rada Gminy Kleszczewo 
uchwala, co następuje : 
 

 
§ 1 

 

Uchwala się Regulamin korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego w 
Kleszczewie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

Ustala się wysokość opłat  za korzystanie z infrastruktury  Gminnego Stadionu 
Sportowego w Kleszczewie  zgodnie z  załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3 
 

Powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo uprawnienie do udzielania ulg w wysokości 
opłat za korzystanie z infrastruktury  Gminnego Stadionu Sportowego w Kleszczewie 
jednak nie przekraczających wysokości 50% należnej opłaty. 
 

§ 4 
 

Regulamin oraz wysokość opłat  za korzystanie z infrastruktury  Gminnego Stadionu 
Sportowego w Kleszczewie, podlega podaniu do wiadomości poprzez wywieszenie, 
przy wejściu na teren  Gminnego Stadionu Sportowego w Kleszczewie.  
 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo. 

 

§ 6 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
  
        Przewodniczący Rady Gminy 
 
                   
         Henryk Lesiński 



Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XXXI/217/2017 
Rady Gminy Kleszczewo z dnia  31 maja 2017r.  

 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA   Z  GMINNEGO  STADIONU  
SPORTOWEGO 

 
§ 1 

 
1. Regulamin Gminnego Stadionu Sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w miejscowości Kleszczewo, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady 
korzystania z infrastruktury Gminnego Stadionu Sportowego położonego w 
miejscowości Kleszczewo przy ul. Poznańskiej 2, zwanego dalej „Stadionem” 
i obowiązuje na całym jego terenie. 

2. Infrastrukturę Gminnego Stadionu Sportowego w Kleszczewie stanowią: 
1) boisko trawiaste główne z trybunami wyposażone w system sztucznego 

nawadniania, 
2)  boisko szkolno-treningowe wyposażone w system sztucznego nawadniania, 
3) bieżnia lekkoatletyczna – 400 metrowa 4-torowa, ze 100 m odcinkiem 

bieżni 6-cio torowej, 
4) skocznia do skoku w dal, 
5) górka saneczkowa wraz z jej wyposażeniem, 
6) budynek spikerki. 

 
§ 2 

 
Ustala się dostępność infrastruktury Stadionu w następujący sposób: 

1. Stadion jest dostępny w miesiącach od kwietnia do września włącznie: 
1) od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 aż do zmierzchu,  
2) w soboty, niedziele i święta w miarę potrzeb uzgodnionych z zarządzającym 

Stadionem. 
2. W pozostałym okresie Stadion otwierany i zamykany jest w miarę potrzeb 

stosownie do ustalonego harmonogramu. 
3.  Stadion od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 udostępniany 

jest dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kleszczewo na zajęć 
szkolne lub  przedszkolne. 

4.  Stadion od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00, aż do zmierzchu oraz 
w soboty, niedziele oraz święta,  udostępniany  jest innym podmiotom niż 
wymienionym w ust. 3 w tym klubom i stowarzyszeniom kultury fizycznej, 
instytucjom, organizacjom, zorganizowanym grupom sportowym i osobom 
prawnym działającym w obszarze kultury fizycznej, w miarę potrzeb stosownie 
do ustalonego z Zarządcą harmonogramu. 

5. Przebywanie na terenie Stadionu może odbywać się tylko za zgodą 
Zarządzającego Stadionem. 

6. Korzystanie z infrastruktury Stadionu odbywa się w oparciu o harmonogram 
ustalany przez Zarządzającego  obiektem. 

7. Zarządcy lub właścicielowi przysługuje prawo zamknięcia obiektu, 
spowodowanego warunkami atmosferycznymi, klęskami żywiołowymi lub 



innymi zdarzenia stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia, przy 
czym boiska piłkarskie nie mogą być używane w przypadku rozmiękłej 
nawierzchni spowodowanej deszczem lub śniegiem. 

8. Opłaty za korzystanie z infrastruktury stadionu ustalane są zgodnie z uchwałą 
Rady Gminy Kleszczewo. 

 
§ 3 

 
1. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Stadionu jedynie pod opieką 

dorosłego opiekuna. 
2.  Z  infrastruktury Stadionu nie mogą korzystać osoby: 

1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem 
środków odurzających, 
2) zakłócające porządek i używające wulgarnego słownictwa, 
3) z przeciwwskazaniami lekarskimi. 

    3. Obowiązkiem osób korzystających z infrastruktury Stadionu jest: 
1)  używanie odpowiedniego obuwia sportowego,  
2)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z  infrastruktury 

obiektu i przebywania na nim, 
3)  zachowywanie zasad czystości i porządku na całym obiekcie, 
4) podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub 

pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu. 
 

§ 4 
 

1. Korzystanie z  infrastruktury Stadionu odbywa się po uprzednim uzgodnieniu 
terminu z Zarządzającym obiektem i  zgłoszeniu Zarządzającemu rozpoczęcia 
zajęć. 

2. Korzystanie z infrastruktury obiektu odbywa się zgodnie z ich  przeznaczeniem 
i funkcją. 

3. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych 
wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia konserwacji lub imprez 
sportowo - rekreacyjnych, po uprzednim powiadomieniu zainteresowanego. 

 
§ 5 

 
1. Osobom przebywającym na Stadionie zabrania się : 
1) przebywania w miejscach oznaczonych, jako niedostępne dla osób 

nieupoważnionych,  a zwłaszcza wchodzenia na boisko lub inne obiekty 
i urządzenia służące uprawianiu sportu, 

2) wchodzenia na ogrodzenia, przechodzenia przez ogrodzenia, bądź tarasowanie 
przejść uniemożliwiających swobodne poruszanie się zawodników, sędziów, 
trenerów i innych osób działających w imieniu organizatorów imprezy, 

3) wnoszenia i używania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem stadionu, 
4) niszczenia urządzeń i wyposażenia infrastruktury, 
5) wzniecania ognia,  palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz 

innych środków  odurzających, żucia gumy, 



6) zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych lub metalowych oraz 
innych przed miotów zagrażających bezpieczeństwu, 

7) wnoszenia ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, 
8) wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, 
9) wnoszenia i używania niebezpiecznych substancji i  środków chemicznych oraz 

materiałów  pirotechnicznych, w tym ogni sztucznych, rac, petard, świec 
dymnych,  

10) wnoszenia kominiarek, masek lub innych element6w odzieży lub przedmiot6w, 
mogących służyć  do maskowania się (celem uniemożliwienia identyfikacji), 

11) wnoszenia urządzeń zdolnych wytwarzać pasmo światła laserowego oraz 
rozpylanie substancji : łzawiących, duszących, farbujących,  itp.,  

12) wnoszenia flag, baner6w zawierających hasła, emblematy lub znaki o treściach 
rasistowskich lub ksenofobicznych , a także nawołujących do waśni na tle 
narodowościowym, religijnym lub społecznym, 

13) zakłócania zajęć, zakłócania ładu i porządku, wszczynania awantur i zamieszek, 
bądź prowokowania do takich zachowań, używania wulgarnych lub 
obraźliwych słów oraz zachowań obrażających lub naruszających godność 
osobistą, 

14)  stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub 
kalectwo, 

15) korzystania z infrastruktury stadionu sportowego,  bez zgody Zarządzającego 
obiektem. 

2. W przypadku posiadania przedmiotów o których mowa w § 5 , będą one 
zarekwirowane przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obiekcie, 
bez prawa zwrotu 

 
§ 6 

 
1. Na terenie Stadionu zabrania się: 

1) przebywania po zapadnięciu zmierzchu, 
2) wprowadzania zwierząt  w tym koni i psów, 
3) jazdy wszelkimi pojazdami mechanicznymi (w tym rowerami),  
4) ustawiania bramek przenośnych do gry w piłkę nożną w poprzek boiska 

piłkarskiego, 
5) umieszczania na budynkach, urządzeniach, ogrodzeniu napisów, plakatów, 

reklam lub ogłoszeń - bez zgody Zarządcy, 
6) prowadzenia, bez posiadania stosownych zezwoleń, sprzedaży towarów 

oraz zbiórek pieniężnych lub rzeczowych. 
2. Zakaz określony w ust. 1 pkt 2  nie dotyczy psów używanych  jako 

przewodników. 
3. Zakaz określony w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy pojazdów używanych przez osoby 

niepełnosprawne, wózków i rowerków dziecięcych. oraz za zgodą organizatora 
– pojazdów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia imprezy, a także 
pojazdów obsługi technicznej i Zarządzającego obiektem. 

 
§ 7 

 



1. Za uczniów korzystających z infrastruktury Stadionu podczas zajęć szkolnych 
odpowiada prowadzący zajęcia nauczyciel. 

2. Członkowie grup zorganizowanych  korzystających z infrastruktury Stadionu, 
w tym zawodnicy sekcji i  klubów sportowych oraz członkowie stowarzyszeń 
kultury fizycznej zobowiązani  są do korzystania z obiektu zgodnie 
z harmonogramem, w obecności trenera, nauczyciela lub instruktora. Nad ich 
bezpieczeństwem oraz przestrzeganiem przez jej uczestników Regulaminu 
czuwa opiekun grupy. 

3. Za uczestników zajęć o charakterze edukacyjnym odpowiada organizator tych 
zajęć. 

4. Za uczestników zawodów i imprez odpowiada organizator zawodów lub 
imprezy. 

5. Za dzieci oraz młodzież do lat 13 przebywającą na Stadionie podczas imprez i 
meczów piłki nożnej odpowiada dorosły opiekun. 

6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedstawić pisemną zgodę rodziców na 
samodzielne korzystanie z infrastruktury Stadionu. 

7. Osoby dorosłe korzystają z infrastruktury Stadionu na własną 
odpowiedzialność. 

8. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu Zarządzający nie 
ponosi odpowiedzialności. 

9. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 
stadionu sportowego. 

 
§ 8 

 
Organizatorzy zajęć i wszelkiego rodzaju imprez są w pełni odpowiedzialni za: 

1) zachowanie uczestników oraz kibiców, a także ich bezpieczeństwo poprzez 
odpowiednie zabezpieczenie porządkowe zajęć lub imprezy, 

2)  prawidłowy nadzór nad przebiegiem zajęć lub imprezy sprawowany przez 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i posiadających wymagane 
uprawnienia, 

3) stosowanie właściwego sprzętu oraz urządzeń posiadających aktualne atesty i 
certyfikaty. 

 
§ 9 

 
1. Korzystający z  infrastruktury Stadionu  oraz organizatorzy i uczestnicy oraz 

widzowie wszelkiego rodzaju  imprez zobowiązani są do: 
1) respektowanie postanowień Regulaminu oraz zapewnienie bezpieczeństwa i 

porządku przed rozpoczęciem, w czasie trwania oraz po zakończeniu  zajęć 
lub imprezy, 

2) podporządkowania się poleceniom powołanej służby porządkowej, policji, 
służb ratowniczych, Zarządcy obiektu i innych osób upoważnionych do 
czuwania nad bezpieczeństwem oraz komunikatom ogłaszanym przez 
spikera, 

3) używania urządzeń i infrastruktury Stadionu zgodnie z ich przeznaczeniem, 



4)  niezwłocznego podejmowanie działań mających na celu usunięcie 
zagrożenia życia lub zdrowia uczestników zajęć lub imprezy oraz 
zapobieżenia niszczenia mienia, 

5) niezwłocznego zawiadomienia Zarządzającego w przypadku zauważenia 
jakichkolwiek nieprawidłowości, usterek mogących zagrozić 
bezpieczeństwu prowadzonych zajęć sportowych lub imprezy, a także 
o szkodach powstałych w czasie trwania zajęć lub  imprezy jak również 
w związku z zajęciami lub imprezą. 

2. Organizatorzy wszelkiego rodzaju imprez za pomocą swojej służby 
porządkowej i policji, mają prawo i  zobowiązani są do legitymowania oraz 
przeszukiwania osób wchodzących lub przebywających na terenie Stadionu 
w celu niedopuszczenia do uczestnictwa w imprezie osób wobec kt6rych został 
orzeczony przez Sąd zakaz wstępu u na stadiony, osób nietrzeźwych lub pod 
działaniem innego środka odurzającego, a także osób zamierzających wnieść na 
Stadion przedmioty zabronione, wymienione w § 5. 

3. Organizator imprezy ma wyłączne  prawo do decydowania o wpuszczaniu osób 
na teren Stadionu. 

4.   Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na Stadionie będę 
pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 

5. Na Stadionie mogą być organizowane imprezy masowe, na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 

6. Jeśli zachodzą odpowiednie przesłanki, to organizator imprezy masowej jest 
zobowiązany do przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności ustawy o 
organizacji imprez masowych  (na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 
marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych t.j. Dz. U. z 2015, poz. 
2139), przepisów przeciwpożarowych, bhp i  Regulaminu Stadionu,  

 

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

                                                                                                   Henryk Lesiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/217/2017 
Rady Gminy Kleszczewo z dnia   
31 maja  2017r.  

 
 
 

WYSOKOŚĆ  OPŁAT 
ZA  KORZYSTANIE  Z  INFRASTRUKTURY   

GMINNEGO  STADIONU  SPORTOWEGO  W  KLESZCZEWIE 
 
 

§ 1 
Ustala się wysokość opłat za korzystanie z infrastruktury oraz za usługi świadczone  na 
Gminnym Stadionie Sportowym w Kleszczewie w następujących wysokościach: 
 
 

1. Cały obiekt stadionu 
 

l.p. Rodzaj  Cena  netto Uwagi  

1 Wynajem stadionu na imprezy rekreacyjne, tj. 
festyny, występy artystyczne i inne o 
charakterze komercyjnym bez sprzedaży 
napojów alkoholowych  

1.500,00 zł/dzień  Na podstawie zawartej umowy i zgodnie z 
ustalonymi zasadami  + koszty eksploatacji 
według stanu liczników, tj. energia 
elektryczna, woda oraz koszty sprzątania 
Stadionu. 

2 Wynajem stadionu na imprezy rekreacyjne (nie 
masowe), tj. festyny, występy artystyczne i inne 
o charakterze komercyjnym z uwzględnieniem 
sprzedaży napojów alkoholowych (po 
uzyskaniu stosownej zgody) 

3.000,00 zł/dzień  Na podstawie zawartej umowy i zgodnie z 
ustalonymi zasadami  + koszty eksploatacji 
według stanu liczników, tj. energia 
elektryczna, woda oraz koszty sprzątania 
Stadionu. 

3 Wynajem stadionu na imprezy masowe o 
charakterze komercyjnym bez sprzedaży 
napojów alkoholowych  

3.000,00 zł/dzień  Na podstawie zawartej umowy i zgodnie z 
ustalonymi zasadami  + koszty eksploatacji 
według stanu liczników, tj. energia 
elektryczna, woda oraz koszty sprzątania 
Stadionu. 

4 Wynajem stadionu na imprezy masowe o 
charakterze komercyjnym z uwzględnieniem 
sprzedaży napojów alkoholowych (po 
uzyskaniu stosownej zgody) 

5.000,00 zł/dzień  Na podstawie zawartej umowy i zgodnie z 
ustalonymi zasadami  + koszty eksploatacji 
według stanu liczników, tj. energia 
elektryczna, woda oraz koszty sprzątania 
Stadionu. 

 

 
2. Główna płyta piłkarska – boisko piłkarskie – udostępniane jest nieodpłatnie 

 
 

3. Boczna płyta piłkarska – boisko szkolno-treningowe 
 

l.p. Rodzaj  Cena  netto Uwagi  
 

1. Cykliczne korzystanie przez zawodników 
klubów sportowych w piłkarskich sekcji 
seniorów  klubów sportowych  mających 
siedzibę w gminie Kleszczewo 
 

 150,00 zł/m-c  Na treningi i zawody, na podstawie zawartej 
umowy i zgodnie z ustalonym grafikiem 
zajęć  

2. Cykliczne korzystanie przez zawodników 
młodzieżowych i uczniowskich sekcji 
piłkarskich klubów sportowych   mających 
siedzibę w gminie Kleszczewo 
 

100,00 zł/m-c Na treningi i zawody, na podstawie zawartej 
umowy i zgodnie z ustalonym grafikiem 
zajęć 



3. Cykliczne korzystanie przez uczniów na zajęcia 
szkolne 

80,00 zł/m-c Na zajęcia i zawody szkolne, na podstawie 
zawartej umowy i zgodnie z ustalonym 
grafikiem zajęć 
 

4. Jednorazowy wynajem  przez grupy 
zorganizowane inne niż wymienione w pkt. 1-3 
 

60,00 zł/godz  Na treningi lub inne zajęcia oraz zawody, na 
podstawie zawartej umowy  

5. Przygotowanie płyty bocznej do szkolnych i 
młodzieżowych  zawodów piłkarskich   
( koszenie boiska, malowanie linii, wyznaczanie 
boiska i założenie siatek) 
                       

50,00  zł   

    

     

4. Bieżnia lekkoatletyczna  
 
l.p. Rodzaj  Cena  netto Uwagi  

1. Cykliczne korzystanie przez zawodników 
sekcji seniorów klubów sportowych mających 
siedzibę w gminie Kleszczewo 

150,00 zł/m-c  Na treningi i zawody, na podstawie zawartej 
umowy i zgodnie z ustalonym grafikiem 
zajęć  

2. Cykliczne korzystanie przez zawodników  ( do 
lat 20) młodzieżowych i uczniowskich sekcji 
klubów sportowych  mających siedzibę w 
gminie Kleszczewo 

100,00 zł/m-c  Na treningi i zawody, na podstawie zawartej 
umowy i zgodnie z ustalonym grafikiem 
zajęć  

3. Cykliczne korzystanie przez uczniów podczas 
zajęć szkolnych 

80,00 zł/m-c  Na zajęcia i zawody szkolne, na podstawie 
zawartej umowy i zgodnie z ustalonym 
grafikiem zajęć  

4. Cykliczne korzystanie  przez grupy 
zorganizowane inne niż wymienione w pkt. 1-3 

400,00 zł/mc Na treningi i zawody, na podstawie zawartej 
umowy i zgodnie z ustalonym grafikiem 
zajęć  

5. Jednorazowe korzystanie przez grupy 
zorganizowane inne niż wymienione w pkt. 1-3 

50,00 zł/godz Na treningi i zawody, na podstawie zawartej 
umowy i zgodnie z ustalonym grafikiem 
zajęć  

6. Indywidualne korzystanie   przez osoby dorosłe 4,00 zł/jedn.tr.  

7.  Karnet na 8-krotne  indywidualne korzystanie 
przez osoby dorosłe ( pow. 20 lat) 

20,00 zł/ Jednorazowe korzystanie do 3 godzin 

Indywidualne korzystanie  przez dzieci i 
młodzież  do lat 20 

2,00 zł /jedn. tr  

9. Karnet na 8-krotne  indywidualne korzystanie 
przez  dzieci i młodzież do lat 20 

10,00 zł Jednorazowe korzystanie do 3 godzin 

10. Przygotowanie bieżni na zawody 
lekkoatletyczne  

200,00 zł Niezależnie od podmiotu organizującego 
zawody 

11. Za korzystanie ze sprzętu lekkoatletycznego 20,00 zł/jedn. tr. Płotki, bloki startowe, miara, itp. 

 
 
 

5. Górka saneczkowa – udostępniana jest nieodpłatnie  
 

6. Inne 
 
 



 

l.p. Rodzaj  Cena  netto Uwagi  

1. Wynajem powierzchni reklamowej na 
ogrodzeniu stadionu 

300,00 zł/m2/rok  Na podstawie zawartej umowy 

2. Wynajem powierzchni reklamowej na 
ogrodzeniu stadionu lub innym miejscu  

30,00 zł/m2/m-c Na podstawie zawartej umowy 

3. Wynajem miejsca pod niestałe punkty 
sprzedaży podczas imprez rekreacyjnych i 
sportowo - rozrywkowych  

100,00 zł/dzień  Na podstawie zawartej umowy 

4. Zamieszczanie ogłoszeń reklamowych na 
terenie stadionu   

format do A 4    
format do A 3  
format do A 2 
format do A 1 
format do A 0 
powyżej formatu A 0 
   

 
 

20,00 zł/m-c 
40,00zł/m-c 
80,00 zł/m-c 
120,00 zł/m-c 
160,00 zł/mc 
nie mniej niż 
125,00 zł/m-c 

Na podstawie zawartej umowy 
 
 
 
 
 
 
Do indywidualnych negocjacji 

 
 

§ 2 
1. Ilekroć w cenniku jest mowa o: 

1) treningu lub jednostce treningowej – należy przez to rozumieć jednostkę 90-cio 
minutową planowanych systematycznych zajęć, prowadzonych pod nadzorem 
wykwalifikowanych osób zatrudnionych w tym celu, bez udziału publiczności, 

2)  imprezie – należy przez to rozumieć planowane zajęcie obiektu przez organizatora 
na podstawie umowy, którego celem jest odbycie spotkania lub widowiska z 
udziałem lub bez udziału publiczności, odpłatnym lub darmowym. 

2. Zamieszczenie reklamy lub ogłoszenia wymaga zgody administratora i zawarcia 
stosownej umowy 
 

 
§ 3 

Do opłat  określonych  w § 1 dolicza się obowiązujący podatek VAT.   
 
  
 

 
 
        Przewodniczący Rady Gminy 

 
               Henryk Lesiński 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

do Uchwały  Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy  Kleszczewo 
z dnia 31 maja 2017 r.   

w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego w 
Kleszczewie 

 
 
 Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt.  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 4  ust. 1 
pkt 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  20 grudnia 1996 r. o  gospodarce  
komunalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r.  poz. 827), Rada Gminy jest uprawniona 
do ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych i urządzeń 
użyteczności publiczne. Gminny Stadion Sportowy w Kleszczewie jest 
ogólnodostępnym obiektem sportowym służącym mieszkańcom gminy, uczniom 
szkoły, dzieciom i młodzieży, klubom sportowym, grupom zorganizowanym i osobom 
fizycznym do przeprowadzenia zajęć i imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym 
prowadzenia rozgrywek sportowych. Podlega zatem przepisom tej ustawy. 
  
  Ostatnio infrastruktura stadionu wzbogaciła się o pełnowymiarową 
bieżnię lekkoatletyczną, na budowę której pozyskano dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych. W zgłoszonym na ten cel projekcie zadeklarowano jej odpłatne 
użytkowanie. Powstała także górka saneczkowa. 
  W celu objęcia jednolitym REGULAMINEM  całego STADIONU ze 
względu na jego rozbudowę, a także by nadać regulaminowi formę prawa 
miejscowego w drodze uchwały, bowiem coraz bardziej restrykcyjne przepisy  
(szczególnie w odniesieniu do meczów piłki nożnej) wymagają uchwalenia aktu 
wyższej rangi, przygotowano projekt niniejszej uchwały.  
 Istniejące elementy stadionu sportowego przyciągają, poza miejscową ludnością 
również mieszkańców okolicznych gmin i miasta Poznania.  Na obiektach prowadzą 
też zajęcia  firmy komercyjne działające w obszarze sportu i rekreacji. 
 Z tych też względów należy określić regulamin korzystania z ww. obiektu oraz 
cennik za korzystanie z infrastruktury stadionu.  
 
Przedłożony projekt uchwały zawiera właśnie taki regulamin i  załączony do niego 
cennik. 
 
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
 
 
 


