
UCHWAŁA NR 322/XXII/2016
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady korzystania z gminnych obiektów sportowych na terenie Gminy Lesznowola.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) administratorze – rozumie się przez to Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, zwane dalej „CS”,

2) obiektach – rozumie się przez to obiekty sportowe i rekreacyjne, a w szczególności: hale sportowe, 
kompleksy boisk sportowych, boiska piłkarskie i publiczne place zabaw i rekreacji, siłownie zewnętrzne, 
street workout będące własnością gminy, wykorzystywane do organizowania imprez lub na inną 
pozastatutową działalność,

3) harmonogramie – rozumie się przez to godzinowy plan wykorzystania obiektu.

§ 3. 1. Obiekty udostępniane są:

1) nieodpłatnie:

a) publicznym przedszkolom i szkołom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola lub 
inny organ,

b) gminnym jednostkom organizacyjnym.

2) odpłatnie:

a) osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,

b) organizacjom pozarządowym i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i 
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeniom i klubom sportowym, funkcjonującym 
na terenie Gminy Lesznowola,

2. Kompleks boisk sportowych – „Moje boisko – Orlik 2012” w Łazach, ogólnodostępne place zabaw, 
street workout,  siłownie zewnętrzne, udostępniane są bezpłatnie.

§ 4. 1. Pierwszeństwo korzystania z obiektu ma szkoła, przy której obiekt ten jest zlokalizowany.

2. Pierwszeństwo to dotyczy tylko i wyłącznie realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wynikających 
ze szkolnego planu lekcji oraz planu zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, dostarczonego do 
administratora w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego lub 7 dni od dnia zmiany w/w planu.
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3. Korzystanie z obiektu sportowego przez szkołę na realizację zajęć określonych w ust. 2 odbywa się w 
oparciu o umowę użyczenia zawartą pomiędzy szkołą a administratorem.

4. Pierwszeństwo w wykorzystaniu hali po zajęciach określonych w §4 ust. 2 posiada administrator obiektu.

5. Stowarzyszenia i kluby sportowe, których działalność jest wspierana finansowo przez Gminę 
Lesznowola korzystają z obiektu w czasie wolnym od zajęć określonych w ust. 2 w oparciu o umowę najmu.

6. Po wykorzystaniu godzin, o których mowa w §4 ust. 2 i ust. 4, pierwszeństwo z korzystania z hali mają 
organizacje pozarządowe i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 
osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i kluby sportowe , funkcjonujące na terenie Gminy Lesznowola.

7. Po wykorzystaniu godzin, o których mowa w §4 ust. 2, ust. 4 i ust. 6 z obiektu mogą korzystać osoby 
prawne lub fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

8. Korzystanie z obiektu przez podmioty nie wymienione w § 3 ust. 1 odbywa się w oparciu o zawartą 
umowę najmu lub umowę użyczenia.

§ 5. 1. Korzystanie z obiektu odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez administratora 
obiektu.

2. Harmonogram dla danego obiektu ustalany jest na podstawie dostarczonego przez szkołę planu lekcji 
oraz planu zajęć pozalekcyjnych, o którym mowa w § 4 ust. 2 oraz na podstawie zapotrzebowania 
dostarczonego administratorowi przez inne podmioty, wymienione w § 3.

3. Harmonogram ustalany jest po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, które 
złożyły zapotrzebowanie, o którym mowa w ust. 2.

4. Przy ustaleniu harmonogramu wynajmu obiektu przez podmioty wymienione w §4 ust.6 i ust. 7, brana 
jest pod uwagę wielkość grupy, przestrzeganie regulaminu oraz terminowe dokonywanie płatności.

5. W przypadku zaległości w płatnościach powyżej 14 dni, administrator obiektu może nie wpuścić grupy 
na obiekt.

§ 6. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów określone są w załącznikach nr 1 – 21 stanowiących 
integralną część niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr 118/XI/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie 
trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Lesznowola (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2015 
r. poz. 6452 z dnia 22 lipca 2015 r.)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola

Bożenna Maria Korlak
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