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UCHWAI,A NR XXV/365/21
RADY GMINY SIERAKOWICE
z dnia23 marca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu lekkoatletycznego
w Sierakowicach

Napodstawieart.40ust.2pkt4iart.4lust.
Dz.U.22020 r. poz.773 ze zm.)

lustawyzdnia8marcalgg0r.osamorz4dziegminnym(tj.

Rada Gminy Sierakowice uchwala, co nastqpuje:
$ l. Uchwala sig Regulamin korzystania z kompleksu lekkoatletycznego w Sierakowicach,
zlokalizowanego przy ulicy Kubusia Puchatka, w brzmieniu stanowiqcym zal4cznik nr 1 do niniejszej
uchwaty.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.
$ 3. Uchwala wchodzi w Zycie
Woj ew6dztwa Pomorskiego.

po uplywie
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dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
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Zal4cznik do uchwaly Nr XXV/365/21
Rady Gminy Sierakowice

z dnia23 marca2021 r.
Regulamin korzystania z kompleksu lekkoatletycznego w Sierakowicach
$ 1. Regulamin okreSla zasady i tryb korzystania z kompleksu lekkoatletycznego w Sierakowicach,
zlokalizowanego przy ulicy Kubusia Puchatka, (dalej jako: Stadion) i obowi4zuje na calymjego terenie.

$2. l. Stadion jest obiektem uzytecznolci publicznej, stanowi4cym wlasnoSd Gminy Sierakowice.
Administratora stadionu Wznacza W6jt Gminy Sierakowice.
2. Stadion sluzy celom upowszechniania kultury fizycznej w zakresie dyscyplin sportovrych, do kt6rych

jest przygotowany iwyposazony, poptzez organizacjE zajgi sportowych obejmuj4cych wszczeg6lnoSci:
przeprowadzanie rozgrywek, zawod6w sportowych i rekreacyjnych, trening6w, zajg(, lekcyjnych,
pozalekcyjnych, szkolnych, migdzyszkolnych, Srodowiskowych dla dzieci, mlodzieay i doroslych, w ramach
zorganizowanych grup odbywaj4cych zajgcia pod nadzorem nauczyciela, trenera, instruktora lub innego
opiekuna grupy.
$ 3. 1. Stadion dostgpnyjest dla uZytkownik6w od poniedzialku do niedzieli w godzinach 8:00-22:00.

2. Od wrzeSnia do czerwca, od poniedzialku do pi4tku, wgodzinach 8:00-16:00 pierwszeflstwo do
korzystania ze Stadionu maj4, wramach zajg( lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dzieci imlodzieZ szkol
iprzedszkoli, dla kt6rych organem prowadz4cym jest Gmina Sierakowice, po wczeSniejszym uzgodnieniu
z administratorenr Stadionu.
3. Stadionjestwyl4czony zt?ytkowaniawmiesi4cachgrudzieit,styczenorazh:[y.

4.Zastrzega siE moZliwo!( wyl4czenia Stadionu zu?ytkowania wprzypadku koniecznoSci naprawy,
konserwacji lub innych zdarzeh losowych, kt6re uniemoZliwi4 korzystanie ze Stadionu ze wzglgd6w
technicznych lub wzglgd6w bezpieczefstwa.
5. Decyzjg w zakresie wylqczenia stadionu ztzytkowania lub zmiany sposobu korzystania podejmuje
administrator lub wlaSciciel stadionu.
$ 4. 1. Korzystanie ze Stadionu jest moZliwe po uprzedniej rezerwacji u administratora Stadionu ,\ub tez
jeSli Stadion jest dostgpny - bez rezerwacji po uzgodnieniu z administratorem Stadionu.
2. Administrator Stadionu prowadzi rejestr korzystania ze Stadionu.
$ 5. Uzytkownicy Stadiontzobowi4zani s4 do:
1

) punktualnego rozpoczy nania i konczenia

zaj

gi sportowych,

2) u?ywania w'z1dzen, wyposaZenia, sprzgtu sportowego znajduj4cego

sig na Stadionie

zgodnie

z przeznaczeniem,
3) stosowania sig do poleceri administratora Stadionu,

4) utrzymania c;rystoSci, Ladui porz4dku na terenie Stadionu,
5) zapoznania sig i stosowania do panuj4cych na Stadionie zasadi instrukcji udostgpnianych uzytkownikom
przez Administratora,

6) zglaszania administratorowi Stadionu awarii lub szk6d powstalych na terenie Stadionu.
$ 6. W celu zapewnienia bezpiecznegokorzystania ze Stadionu zabrania sig:

l) wspinania siq i przechodzenia na ogrodzenia iwzqdzenia sportowe (pilko-chwyty, urz1dzenia
oSwietleniowe, maszty, itp.),
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2) pisania, malowania, oklejania urz4dzei sportowych Stadionu,
3) przestawiania bramek i wyci4gania mocowaf wz4dzel sportowych,
4) korzystaniazurz4dzeh sportowych oznaczonychprzez administratora Stadionu jako uszkodzone,

5)wjezdzania na bie2nig lub murawg rowerami, na rolka.ch lub deskorolce, motoroweranti, rnotocykla:mi,
sarttochodattri i innymi pojazdarni mechanicznytni, ztr wyj4tkient pojazd6w uzywanych przez osclby
ni epelnospra\^/ne, poj

azd6w sluZb ratunkowycl-r i porz4clkowych,

na bieZniq lub murawg

za wyj4tkiem ps6w asystuj4cych osobom
prz.ez odpowiednie sluzby, w szczegolnoSci ps6w
bgd4cych w sluZbie policji, wojska, straZy granicznej, st:.ra|y po2arnej, ps6w ratowniczych.

6) wprowadzania

niepelnosprawnym

zwierzEt,

lub ps6w wykorzystywanych

$ 7. Adminisrator lub wlaSciciel Stadior-ru ma prawo do bis24..*. kontrolowania sposotru korzystania ze
Stadionu, bez obowi1zku wczeSniejszego inforrnowania o zarniarze przeprowadzenia kontroli uZytkownik6w
Stadionu.
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Uzasadnienirl
Zgodnie zart.40 ust. 2

pkt.4

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym rada gminy moZe
wydawa6 akty prawa rniejscowego m.in. wzakresie zasad itrybu korzystania zgminnych obiekt6w
iwz1dzehu?ytecznoici publicznej. W zwi4zku zzakohczeniem rnodernizacji kornpleksu lekkoatletycznego
w SierakowicachL zasadne jest podjgcie przez Radg Gminy Sierakowice niniejszej uchwaly.

Id : FSD9EF79-39 5 C -499E-997 A-4 A90265

5

49C

L Podpi sanl,

Strona I

Gmina $ierakowice

Numer zal1cznika

Ul. Lqborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00

www.sierakowice.pl

Uchwala numer

XXV /36512L

"Podjgcie uchwaly

w

sprawie
kompleksu
lekkoatlelLycznego Sierakowicach" zostala podiqta nastqpuiqcq
proporcj4 glos6w: iestem za\S,iestem przeciw 0, wstrzymuiq siq 0.

wprowadzenia Regulaminu korzystania z
Uchwala zostala podjqta w trybie jawnym, zwykl4wiqkszo6ci4 glos6w.
Data i godzina glosowania: 23.03.2021 15:30:34

Radni zaslos;owali iak poni2ei:
Jestem za
t. Wieslaw Gafka

Iestem przeciw
BRAK

Andrzei Klasa
Wojciech Koszalka
4. Andrzei Krefta
5.
Miroslaw Kuczkowski
6.
Mariusz Labuda
7.
Rafal Makurat
8.
Bosumila Okroi
9.
Ryszard Piasecki
10. Ian Stachnik
LT. Pawel Staszek
L2. Ryszard Toruriczak
2.
3.

13.
L4.
15.

AndrzeiWenta

PiotrWoiniak
Maria lilriblewska
Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w glosowaniu

Wstrzymuie siq
BRAK

BRAK

Operatorem systemu byl Admin.
Wygenerowano z systemu

DSSS

Vote za poSrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

