
UCHWAŁA  Nr XXXIII/247/2013 
Rady Gminy Kleszczewo 
z dnia 25 września  2013r. 

 
 

w sprawie : ustalenia opłat  za  korzystanie z  hal  sportowych  na terenie Gminy 
Kleszczewo.  
 
                                      

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. poz. 594 i poz. 645 ) oraz art. 4 ust.1 
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst 
jednolity z 2011r. Dz.U. Nr 45 poz. 236 ze zmianami)  Rada Gminy  Kleszczewo 
uchwala, co następuje : 
 
 

§ 1 
1. Ustala się   opłaty za korzystanie z  hali sportowej w Kleszczewie  zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Ustala się opłaty za korzystanie z  hali sportowej w Tulcach zgodnie z 

załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania ulg lub wprowadzania zwolnień w 
opłatach za korzystanie z  hali sportowej w Kleszczewie i w Tulcach . 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo oraz Dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie. 

 
§ 4 

Traci moc Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 25 maja 2011r. 
ustalenia opłat  za  korzystanie z  hal  sportowych  na terenie Gminy Kleszczewo.  
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
       Przewodniczący Rady Gminy 

                                      Henryk  Lesiński 
 

 
 
 
 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/247/2013  
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 września  2013r. 

 
 

Opłaty za korzystanie z  hali sportowej w Kleszczewie   
 
Opłaty  za  korzystanie z  hali sportowej w  Kleszczewie wynoszą  : 
1. Opłata za korzystanie  z płyty głównej hali wraz z odpowiednim zapleczem 

socjalnym   i sprzętem  będącym na wyposażeniu hali sportowej od poniedziałku 
do soboty  wynosi: 
1) dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych   na 

terenie Gminy Kleszczewo oraz   dla  podmiotów prowadzących zajęcia o 
charakterze  edukacyjnym dla mieszkańców Gminy Kleszczewo  w wieku do 
lat 20,  korzystających z hali w wymiarze nie przekraczającym 7 i pół godziny 
zegarowej tygodniowo dla wszystkich tych podmiotów łącznie  -  50 zł za 
godzinę zegarową, 

2) dla pozostałych  podmiotów   - 100 zł za godzinę zegarową. 
2. Opłata za korzystanie  z płyty głównej hali wraz z odpowiednim zapleczem 

socjalnym   i sprzętem  będącym na wyposażeniu hali sportowej w niedziele i 
święta   wynosi   – 120 zł za godzinę zegarową. 

3. Opłata za korzystanie z  hali sportowej przy organizowaniu imprez masowych, 
widowisk artystycznych, sportowych i innych wynosi: 
1)od poniedziałku do soboty  dla  mieszkańców Gminy  : 

a) za udostępnienie płyty głównej hali wraz z odpowiednim zapleczem  
socjalnym  i sprzętem         -  100 zł za godzinę zegarową, 

 b) za udostępnienie  nagłośnienia   -    10 zł   za czas trwania  imprezy, 
     c) za udostępnienie tablicy  świetlnej -  10 zł   za czas  trwania  imprezy, 
     d) za udostępnienie  widowni - 10 zł za godzinę zegarową. 
2) od poniedziałku do soboty  dla  pozostałych podmiotów  : 

a) za udostępnienie płyty głównej  hali wraz z odpowiednim zapleczem  
socjalnym  i sprzętem -  100 zł za godzinę zegarową, 

b) za udostępnienie  nagłośnienia   -    30 zł    za czas trwania  imprezy, 
c) za udostępnienie tablicy  świetlnej -  30 zł   za czas  trwania imprezy, 
d) za udostępnienie  widowni - 30 zł  za godzinę zegarową. 

 3) w niedzielę i święta  dla  mieszkańców Gminy  : 
 a) za udostępnienie płyty głównej  hali wraz z odpowiednim zapleczem  
socjalnym  i sprzętem                   -  120 zł za godzinę zegarową 

 b) za udostępnienie  nagłośnienia   -    10 zł   za czas trwania imprezy 
     c) za udostępnienie tablicy  świetlnej -  10 zł  za czas  trwania  imprezy 
     d) za udostępnienie  widowni - 10 zł   za godzinę zegarową. 
  4) w niedzielę i święta   dla  pozostałych podmiotów  : 

a) za udostępnienie płyty głównej hali wraz z odpowiednim zapleczem  
socjalnym  i sprzętem   -  120 zł za godzinę zegarową, 

b) za udostępnienie  nagłośnienia   -    30 zł   za czas trwania imprezy,  

 



c) za udostępnienie tablicy  świetlnej -  30 zł  za czas trwania imprezy, 
d) za udostępnienie  widowni - 30 zł   za godzinę zegarową  

4. Opłata za korzystanie z siłowni wynosi: 
 a) 6 zł za godzinę zegarową, 
 b)  40 zł za karnet obejmujący 8 wejść (godzin zegarowych) 
5. Opłata za wynajem stołu oraz sprzętu do gry w tenisa  stołowego -  5 zł za godzinę 

zegarową. 
6. Opłata za wynajem salki na pierwszym piętrze wynosi: 

1) od poniedziałku do soboty  - 30 zł za godzinę zegarową, 
2) w niedziele i święta -  40 zł za godzinę zegarową, 

7. Opłata za wynajem zaplecza socjalnego ( 1 szatnia  wraz z  węzłem  sanitarnym) dla 
osób uczestniczących w zajęciach na innych obiektach zarządzanych przez GOKiS 
-  20 zł za godzinę zegarową. 

8. Do opłat  określonych w pkt 1-7 dolicza się VAT zgodnie z obowiązującą stawką. 
9. Ustala się, że hala sportowa  udostępniana jest nieodpłatnie : 
 1) dla Zespołu Szkół w Kleszczewie  na zajęcia szkolne,  zgodnie z rozkładem  tych 

zajęć, 
     2) dla mieszkańców Gminy na zajęcia sportowe w wymiarze trzech godzin 

zegarowych  tygodniowo, 
     3) dla sekcji działających przy GOKiS, 
     4) dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Ziminie na zajęcia szkolne  w  wymiarze  

półtorej godziny tygodniowo. 
 
 
 
 
 
 
         Przewodniczący  Rady Gminy 
 
         Henryk  Lesiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/247/2013  
Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 września 2013r. 

 
 

Opłaty za korzystanie z   hali sportowej w Tulcach    
 

 
Opłaty za  korzystanie z  hali sportowej w  Tulcach wynoszą : 

1. Opłata za korzystanie  z płyty głównej hali wraz z odpowiednim zapleczem 
socjalnym   i sprzętem  będącym na wyposażeniu hali sportowej od 
poniedziałku do soboty  wynosi: 

1) dla klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych   na 
terenie Gminy Kleszczewo oraz   dla  podmiotów prowadzących zajęcia o 
charakterze  edukacyjnym dla mieszkańców Gminy Kleszczewo  w wieku do 
lat 20,  korzystających z hali w wymiarze nie przekraczającym 7 i pół godziny 
zegarowej tygodniowo dla wszystkich tych podmiotów łącznie : 
a) 50 zł za godzinę zegarową za udostępnienie  całej płyty, 
b) 30 zł  za godzinę zegarową za udostępnienie  ½ płyty.  

2) dla pozostałych  podmiotów  
a) 100 zł za godzinę zegarową za udostępnienie  całej płyty, 
b)   60 zł  za godzinę zegarową za zajecie ½ płyty.  

2. Opłata za korzystanie  z płyty głównej hali wraz z odpowiednim zapleczem 
socjalnym   i sprzętem  będącym na wyposażeniu hali sportowej w niedziele i 
święta   wynosi :  
1)  120 zł za godzinę zegarową za udostępnienie całej płyty, 
2)   70 zł  za godzinę zegarową za udostępnienie  ½ płyty.  

3. Opłata za korzystanie z  hali sportowej przy organizowaniu imprez masowych, 
widowisk artystycznych, sportowych i innych wynosi: 

1)  od poniedziałku do soboty  dla  mieszkańców Gminy  : 
a) za udostępnienie płyty głównej  hali wraz z  odpowiednim zapleczem  

socjalnym  i sprzętem         -  100 zł za godzinę zegarową, 
 b) za udostępnienie  nagłośnienia   -    10 zł  za czas trwania imprezy, 
      c) za udostępnienie tablicy  świetlnej -  10 zł za czas trwania imprezy. 

       2) od poniedziałku do soboty  dla  pozostałych podmiotów  : 
a) za udostępnienie płyty głównej hali wraz z  odpowiednim zapleczem  

socjalnym  i sprzętem               -  100 zł za godzinę zegarową, 
b) za udostępnienie  nagłośnienia   -    30 zł za czas trwania imprezy, 
c) za udostępnienie tablicy  świetlnej -  30 zł za czas trwania imprezy. 

 3) w niedzielę i święta  dla  mieszkańców Gminy  : 
 a) za udostępnienie płyty głównej  hali wraz  z  odpowiednim zapleczem  

socjalnym  i sprzętem           -  120 zł za godzinę zegarową 
 b) za udostępnienie  nagłośnienia   -    10 zł za czas trwania imprezy, 
     c) za udostępnienie tablicy  świetlnej -  10 zł za czas trwania imprezy. 
  4) w niedzielę i święta   dla  pozostałych podmiotów  : 

 



a) za udostępnienie płyty głównej hali wraz z odpowiednim zapleczem  
socjalnym  i sprzętem            -  120 zł za godzinę zegarową, 

b) za udostępnienie  nagłośnienia   -    30 zł za czas trwania imprezy, 
c) za udostępnienie tablicy  świetlnej -  30 zł za czas trwania imprezy. 

5. Opłata za wynajem stołu oraz sprzętu do gry w tenisa stołowego -  5 zł za godzinę 
zegarową. 

6. Opłata za wynajem salek  wynosi : 
1)   od poniedziałku  do  soboty  : 

a) salki nr 54 -  15,00  zł za godzinę zegarową, 
 b) salki nr 60 -  25,00   zł za godzinę zegarową, 
 c) salki nr 61 -   25,00  za godzinę zegarową. 
2)   w niedziele i święta  : 

a) salki nr 54 -  25,00  zł za godzinę zegarową, 
  b) salki nr 60 -  35,00   zł za godzinę zegarową, 
  c) salki nr 61 -   35,00  za godzinę zegarową. 
7. Opłata za wynajem zaplecza socjalnego (szatnia  wraz z  węzłem  sanitarnym) dla 

osób uczestniczących w zajęciach na innych obiektach zarządzanych przez GOKiS 
-  20 zł za godzinę zegarową. 

8. Do opłat  określonych w pkt 1-7 dolicza się VAT  zgodnie z obowiązującą stawką.  
9. Ustala się, że hala sportowa  udostępniana jest nieodpłatnie : 
 1) dla Zespołu Szkół w Tulcach na zajęcia szkolne,  zgodnie z rozkładem  tych 

zajęć, 
     2) dla mieszkańców Gminy na zajęcia sportowe  w wymiarze trzech godzin 

zegarowych  tygodniowo, 
 3) dla sekcji  działających przy GOKiS. 
 
 
 
         Przewodniczący  Rady Gminy 
 
         Henryk  Lesiński 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 
Do Uchwały Nr XXXIII/247/2013 

Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 września 2013r. 
 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej 

( tekst jednolity z 2011r. Dz.U. Nr 45 poz. 236 ze zmianami) organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o 

sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności 

publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Niniejsza Uchwała nie wprowadza nowych stawek opłat za korzystanie z hal 

sportowych na terenie Gminy, nie zawiera również  przedziałów  godzinowych, w 

których pobierane są poszczególne opłaty.   Uchwała  zawiera  wytyczne dla 

zarządzającego halą sportową  w zakresie  odpłatności  lub zwolnienia  z opłat  i ma  

pozwolić zarządzającemu na jej efektywne wykorzystanie.  

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

 

 

 

Przewodniczący  Rady Gminy 
 
         Henryk  Lesiński 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


