Projekt
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami)
Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala:
§ 1.
Ustala się zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów sportowych, w brzmieniu określonym
załącznikiem, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc Uchwała Nr XXIII/342/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Kuźni
Raciborskiej
Sabina ChroboczekWierzchowska
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Załącznik do Uchwały Nr ……………
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia …………………
ZASADY KORZYSTANIA Z GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH
tj. hali sportowej i sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni
Raciborskiej, hali sportowej i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w
Rudach, Stadionu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, stanowiących własność Gminy Kuźnia
Raciborska.
§1
Wymienione wyżej obiekty są obiektami użyteczności publicznej i służą zaspokajaniu potrzeb
społeczeństwa poprzez:
1) przeprowadzanie rozgrywek sportowych i zawodów,
2) prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla szkół,
3) organizowanie imprez rekreacyjno – sportowo – kulturalnych,
4) udostępnianie obiektów klubom i sekcjom sportowym do treningów i przeprowadzenia
zawodów,
5) indywidualne korzystanie z obiektów i urządzeń w celu uprawiania sportu i ćwiczeń
rekreacyjno- sportowych.
§2
Z obiektów, po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej uchwały i jej załącznikami, mogą
korzystać wszyscy zainteresowani, a w szczególności:
1) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
2) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą
odpowiedzialność za grupę,
3) zakłady pracy, instytucje,
4) szkoły i przedszkola w obecności nauczyciela, trenera lub instruktorów,
5) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na organizowanych imprezach z udziałem publiczności,
6) indywidualne osoby według potrzeb w celu uprawiania sportu i ćwiczeń rekreacyjno –
sportowych.
§3
Hala sportowa i sale gimnastyczne przy Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni
Raciborskiej, hala sportowa i sale gimnastyczne przy Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w
Rudach, w okresie roku szkolnego są wykorzystywane na potrzeby zajęć lekcyjnych.
§4
Korzystanie z każdego z wymienionych wyżej obiektów sportowych odbywa się na podstawie
właściwego dla danego obiektu harmonogramu, ustalonego osobno dla każdego z obiektów przez
zarządzającego obiektem.
§5
Na terenie Stadionu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej zarządzający obiektem ustali wydzielony obszar
do celów prowadzenia małej gastronomii.
§6
Podstawą do korzystania z gminnych obiektów sportowych przez podmioty inne niż gminne jednostki
organizacyjne jest umowa zawarta z zarządzającym obiektem.
§7
Za przygotowanie stosownej umowy oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest
zarządzający obiektem.
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§8
Procedura udostępnienia obiektu podmiotowi innemu niż gminne jednostki organizacyjne obejmuje:
1) złożenie pisemnego wniosku zainteresowanego podmiotu zawierającego
następujące dane,
a) przewidywaną liczbę uczestników,
b) przewidywany okres korzystania z obiektu lub urządzenia,
c) dane osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo małoletnich uczestników lub
informację, że podmiot ten nie przewiduje udziału małoletnich uczestników,
d) dane osoby odpowiedzialnej za porządek i ochronę powierzonego mienia.
2) zawarcie umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron.
§9
Korzystający z obiektów ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone na nich szkody i
zniszczenia.
§ 10
Za bezpieczeństwo uczestników zajęć sportowych odpowiedzialność prawną ponoszą osoby
organizujące zajęcia (w szczególności: nauczyciel, opiekun, trener, instruktor, organizator zajęć).
§11
Zabrania się wnoszenia na teren obiektu sportowego przedmiotów:
1) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
2) ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych z zastrzeżeniem §12 ,
3) pojemników zawierających gaz, substancje żrące lub powodujące zanieczyszczenia,
4) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
5) wszelkich butelek lub innych przedmiotów, których użycie może zagrażać życiu uczestników
(kamienie, kije, pałki, itp.).
Ponadto zakazuje się:
1) wstępu na obiekty osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego
rodzaju środków odurzających,
2) używania środków odurzających i środków psychotropowych,
3) używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych z zastrzeżeniem §12,
4) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (boisko, szatnie, itp.),
5) zaśmiecania terenu,
6) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych, używających psów
jako
przewodników lub zwierząt biorących udział w organizowanych pokazach, wystawach
zwierząt,
7) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi (poza wyznaczonymi parkingami) bez zezwolenia
zarządcy lub organizatora imprezy za wyjątkiem pojazdów użytkowanych przez osoby
niepełnosprawne,
8) palenia ognisk, za wyjątkiem miejsc do tego celu przeznaczonych,
9) wchodzenia na ogrodzenia, drzewa słupy oświetleniowe, maszty, dachy.
§12
Organizator imprezy może wnieść na teren stadionu i użyć ogni sztucznych, rac, petard, świec
dymnych lub materiałów pirotechnicznych, jeżeli wynika to z programu imprezy oraz jeśli umowa
zawarta z zarządcą zawiera postanowienia w tej sprawie.
§13
Na organizatorze imprezy ciąży obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom
imprezy, a także pełna odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie tego obowiązku.
§ 14
Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów zobowiązane są do podporządkowania się
poleceniom zarządcy i jego służb porządkowych lub osób do tego upoważnionych.

Id: 1744866F-4AA9-4CB5-A4F7-7AC7073C009A. Projekt

Strona 2

