
ZARZĄDZENIE NR 54/2017 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie zasad wynajmu bazy sportowej w Gminie Czernikowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r . , poz. 1875 j . t . )

zarządza się co następuje :

§ 1. Ustala się zasady wynajmu bazy sportowej w Gminie Czernikowo stanowiące załącznik 
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom poszczególnych placówek oświatowych.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. , z wyjątkiem pkt 9 załącznika 
nr 1 do niniejszego zarządzenia, który wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 lutego 2015 r. 
w sprawie zasad wynajmu bazy sportowej w Gminie Czernikowo.



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr 54/2017 
Wójta Gminy Czernikowo 
z dnia 23 listopada 2017 r.

ZASADY WYNAJMU BAZY SPORTOWEJ W GMINIE CZERNIKOWO

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe i przepisach prawa 
wydawanych na jej podstawie. Nadrzędnym celem szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów. 
Szkoły są własnością ich organów prowadzących -  jednostek samorządu terytorialnego. Dyrektor 
szkoły w zakresie zarządzania ich majątkiem działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego 
przez wójta.

1. Wynajem sal gimnastycznych możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem 
szkoły i podpisaniu stosownej umowy w dniach i godzinach pracy szkoły z wyjątkiem 
czasu, w którym baza sportowa niezbędna jest do zapewnienia statutowej działalności 
szkoły, rozgrywek i zawodów sportowych.

2. Szczegółowe zasady i ramy czasowe wynajmu w poszczególnych szkołach określają 
dyrektorzy szkół, najczęściej od 1600 do 20°°. uwzględniając wykorzystanie bazy sporto
wej szkoły wynikające z tygodniowych planów zajęć

3. W dni robocze w okresach przerw świątecznych i ferii można korzystać z sal gimnastycz
nych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny z dyrektorem szkoły od godziny 
900 do 1400.

4. W innych dniach sala może być udostępniona na zawody sportowe organizowane przez 
szkoły, gminę, powiat itp. po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i organem prowadzącym.

5. Sale gimnastyczne mogą wynajmować grupy zorganizowane z wyznaczoną osobą dorosłą 
odpowiedzialną za grupę.

6. Za wynajem sali pobierana jest opłata zgodnie ze stawkami ustalonymi przez organ pro
wadzący. Dokonuje się jej na wskazany przez Wynajmującego rachunek bankowy w roz
liczeniach miesięcznych lub jednorazowo przed faktycznym wynajmem, a dowód wpłaty 
należy okazać pracownikowi szkoły przed wejściem na salę. Wnoszone opłaty obejmują 
koszty mediów, środków czystości, powtórnego sprzątnięcia wynajmowanych pomiesz
czeń.

7. Z opłaty za wynajem zwolnione są grupy składające się z młodzieży szkolnej, posiadające 
ważną legitymację szkolną, natomiast za grupy mieszane, w skład których wchodzi 
w/w młodzież szkolna oraz osoby dorosłe opłatę ustala się proporcjonalnie.

8. Z opłaty zwalnia się także w przypadku wynajmu na zebrania, imprezy środowiskowe 
i zawody sportowe organizowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców oraz Urząd 
Gminy w Czernikowie.

9. Zwalnia się z opłaty za wynajem w godz. 8.00 -  16.00 placówki oświatowe prowadzone 
przez Gminę Czernikowo, celem realizacji zajęć dydaktycznych. Udostępnienie 
pomieszczeń następuje na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 
dyrektorami placówek, za zgodą organu prowadzącego.



10. Osoby wynajmujące bazę sportową szkoły zobowiązane są przestrzegać regulaminu 
porządkowego obowiązującego w szkole oraz zasad BHP.

11. Z salą sportową wynajmowane są niezbędne pomieszczenia socjalne.
12. Ustala się następujące stawki za wynajem sal gimnastycznych w poszczególnych szkołach:

Lp. Szkoła Powierzchnia sali Stawka za godz.

1 . Zespół Szkół w Czernikow ie 694 m 2 50 zł

2. Szkoła Podstaw ow a w Osowce 324 m 2 40 zł

3. Szkoła Podstaw ow a w Czernikow ie 208 m 2 35 zł

4. Szkoła Podstaw ow a w M azowszu 141 m 2 25 zł


