
UCHWAŁA Nr  XXXIII/246/2013 
Rady Gminy  Kleszczewo 
z dnia  25 września 2013r.     

 
 
w sprawie :   przyjęcia Regulaminu korzystania z  hal sportowych  należących do 

Gminy Kleszczewo. 
 
 
  Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.  z 2013r. poz. 594 i poz. 645)  Rada 
Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje :                                   
 
 

§ 1 
 

Uchwala się Regulamin  korzystania z hal sportowych należących do Gminy 
Kleszczewo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy 
 

§ 3 
 

Traci  moc Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 maja 2011r. 
w sprawie  przyjęcia Regulaminu korzystania z  hal sportowych  należących do 
Gminy Kleszczewo. 

 
§ 4 

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

               Henryk  Lesiński 
 
 
 
 
 
 
 

 



   Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/246/2013 
     Rady Gminy Kleszczewo z dnia  

           25 września  2013r. 
 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   HAL  SPORTOWYCH 
 

I. POSTANOWIENIA  WSTĘPNE 
 

§ 1 
1. Hale sportowe   w Kleszczewie i Tulcach, zwane w dalszej treści uchwały „halą 

sportową” są obiektami służącymi do realizacji zadań własnych Gminy 
Kleszczewo w zakresie kultury fizycznej, w tym w szczególności  do: 

1)       realizacji zajęć szkolnych w ramach wychowania fizycznego, 
2) upowszechniania  kultury fizycznej na terenie gminy, 
3) propagowania sportu, współzawodnictwa sportowego i zdrowego stylu    

życia. 
2. Zarządzającym  halą sportową jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 

Kleszczewie, zwany w dalszej treści uchwały GOKIS, w strukturach którego 
funkcjonuje administrator hali. 

 
II. KORZYSTANIE   Z HALI  SPORTOWEJ 

 
 

§ 2 
1. Hala  sportowa czynna jest : 

1) od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.00 do 24.00 
2) w soboty, niedziele i święta  w ramach potrzeb uzgodnionych  z  

administratorem hali. 
2. Hala sportowa   udostępniana jest  nieodpłatnie : 

1)  dla szkół i przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Kleszczewo  na 
zajęcia  szkolne,  zgodnie z rozkładem  tych zajęć , 

2) mieszkańcom Gminy na zajęcia sportowe  w wymiarze trzech  godzin 
zegarowych tygodniowo, 

3) sekcjom działającym  przy GOKiS. 
3. Hala sportowa może być  wynajmowana osobom fizycznym i innym 

podmiotom   w godzinach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 2. 
4. Korzystanie z hali sportowej odbywa się  w oparciu o harmonogram ustalany 

przez administratora hali. 
5. Opłaty pobierane za korzystanie z hali sportowej ustalane są zgodnie z uchwałą 

Rady Gminy Kleszczewo. 
 
 

§ 3 
1. Zajęcia grupowe w hali  sportowej z dziećmi i młodzieżą mogą odbywać się 

tylko pod opieką uprawnionego opiekuna, nauczyciela, trenera lub instruktora, 
zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami. 

 



2. Zajęcia sportowe dla pozostałych podmiotów koordynuje administrator  hali 
sportowej. 

 
§ 4 

1. Korzystanie  z hali sportowej  odbywa się po uprzednim uzgodnieniu terminu z  
administratorem  hali. 

2. Administrator hali  zastrzega  sobie prawo do odwołania zaplanowanych 
wcześniej zajęć  na obiekcie w celu przeprowadzenia  imprez sportowo-
rekreacyjnych, po uprzednim powiadomieniu  zainteresowanego. 

 
 

III. ZASADY  KORZYSTANIA   Z  HALI  SPORTOWEJ 
 

§ 5 
1. Z  hali korzystać mogą  : 

 1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, trenera  lub osoby 
dorosłej, 

 2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera, 
 3) grupy zorganizowane, 
 4) zakłady pracy, instytucje, organizacje, 
 5) inne osoby fizyczne, 
2.  Z  hali  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  hali  jest: 

 1) używanie  odpowiedniego obuwia sportowego, nie pozostawiającego 
podczas użytkowania  hali zabrudzeń, zarysowań lub innych uszkodzeń 
nawierzchni   hali sportowej, 

 2)przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z hali  sportowej 
i przebywania w niej, 

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

pracowników odpowiedzialnych za  funkcjonowanie hali sportowej.  
 

§ 6 
Przebywającym w  hali sportowej  zabrania się : 

1) wnoszenia i używania  sprzętu  niezgodnego z przeznaczeniem boisk, 
2) niszczenia  urządzeń  i  wyposażenia  hali sportowej, 
3) wnoszenia jedzenia, palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu 

oraz innych środków odurzających, żucia gumy, 
4) zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych lub metalowych, 
5) wnoszenia  ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, 
6) wnoszenia przedmiotów, które mogą być użyte jako broń, 
7) wnoszenia niebezpiecznych substancji i materiałów pirotechnicznych, 
8) zakłócania zajęć, 

 



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

10) korzystania z hali sportowej bez zgody  administratora hali. 
 

§ 7 
Rozstrzygnięcia  dotyczące zgodnego z postanowieniami § 6 korzystania z  hali 
sportowej  podejmuje administrator hali, który w zależności od sytuacji może: 

1) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, 
2) nakazać opuszczenie hali sportowej, 
3) zawiadomić policję. 

 
 IV. ZAKRES  ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
§ 8 

1. Za uczniów korzystających z hali sportowej podczas zajęć odpowiada 
prowadzący zajęcia nauczyciel. 

2. Za członków klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej  
korzystających z hali sportowej odpowiada prowadzący zajęcia trener. 

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

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

5. Osoby dorosłe korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność. 
6. Zarządzający  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

hali sportowej. 
 

 
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§  9 

1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu  i 
podporządkowania się poleceniom administratora hali . 

2. Korzystający z  hali sportowej  w przypadku zauważenia jakichkolwiek 
nieprawidłowości, usterek mogących zagrozić bezpieczeństwu prowadzonych 
zajęć sportowych  powinien niezwłocznie zawiadomić o nich  administratora 
hali. 

 
 
 

       Przewodniczący Rady Gminy 
 

                  Henryk Lesiński 
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
Do Uchwały Nr XXXIII/246/2013 

Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 września 2013r. 
 

 
Zgodnie z art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy  z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

określenie zasad oraz trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń należy do 

kompetencji organu stanowiącego gminy - niniejsza uchwała ma zastosowanie do hal 

sportowych  funkcjonujących na terenie gminy  i stanowiących jej własność. 

Konieczność  wprowadzenia innych uregulowań  niż  dotychczas  obowiązujących,  

związane jest ze zwiększeniem nieodpłatnego  wykorzystania hal przez Zespoły Szkół 

na zajęcia szkolne, jak również  przez mieszkańców na zajęcia sportowe.  

Przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu dostosowuje zasady korzystania z 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej do aktualnych  potrzeb gminy w tym 

zakresie.  

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
 

 
 

       Przewodniczący Rady Gminy 
 

                  Henryk Lesiński 
 
 

 


