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Michal Karkut
Radny Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W odpowiedzi na interpelacjq z dnia 5.03.2019 r. uprzejmie informujq, i2 boisko sportowe

w Kolbuszowej G6rnej zostalo wykonane w ramach ,,Programu rozwoju szkolnej infrastruktury

sportowej" Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgodnie z zalo2eniami ww. programu, powstale w wyniku

dofinansowania obiekty majq charakter og6lnodostqpny oraz majq slu2yi nie tylko spotecznoSci

szkolnej, ale w okresie pozalekcyjnym r6wnie2 og6lowi mieszkaric6w,

lnfrastruktura zewnqtrzna (tj. boiska szkolne, place zabaw, silownie itp.) wytworzona dziqki

wsp6lfinansowaniu ze Srodk6w zewnqtrznych dostqpna jest nieodplatnie na warunkach okre6lonych

przez dyrektor6w poszczeg6lnych plac6wek oSwiatowej w regulaminach dotyczqcych korzystania

z infrastruktury rekreacyjnej i sportowej.

Zasady udostqpniania osobom trzecim pomieszczefi szkolnych oraz zewnQtrznej infrastruktury

sportowo - rekreacyjnej plac6wek oSwiatowych Gminy Kolbuszowa okreSla Zarzqdzenie nr 2tZlt9

Burmistrz Kolbuszowejz dnia 12.04.2019 r. W zalqczeniu przedkladam powy2sze zarzqdzenie.
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BURMISTRZ KOLBUSZOW
36"100 Kolbuszowa

ul.0broricdw PoKoiu 21 Zarz1dzenie nr 2l2ll9
Burmistrz Kolbuszowej

z dnia 12.04.2019r.

w sprawie zasad udostgpniania osobom trzecim pomieszczert szkolnych oraz
zew ngtrznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej plac6wek oswiatowvch

Gminy Kolbuszow a

Na podst' art'30 ust.2 pkt'3 ustawy z d,nia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym(I)z'U'2019'506 t'.i' z dnia 2019.03.15), w zwi4zku z Uchwala nr XXXIX t167/0g RadyMiejskie-i .w Kolbuszowej z dnia 2 paldziemika 2008r., (test jednolity z 27 maja 20llr.)w sprawie zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowi4cymi wlasnos6 GminyKolbuszowa,

Zarzqdza sig, co nastgpuje

N I' wprowadza siq do stosowania zasady udostgpnienia osobom trzecim pomieszczefi
szkolriych otaz zewngtrmej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej plac6wek oswiatowych
G rn i ny Ko I b uszo wa, stan o wi4 ce zal qcznik d,o Zar zqdzenia.

$ 2' tJchyla siE Z,arzqdzenia Nr 546llsBurnristrza Kolbuszow ej z dnia2O listopada 201 gr.

$ 3' wykon anie 7''arz'4dzenia powierza sig Dyrektorowi Zespolu oswiatowego Miasta i GmiryI(ol buszowa i Skarbnikowi Kolbuszowej.

\ 4. Zarzqdzenie wcho dzi w Zycie zdniem podpisania.

Jan Zuba
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Zasady
udostgpniania osobom trzecim pomieszczeri szkolnych oraz zewngtrznej infrastruktury

sportorvo - rekreacyjnej prac6wek oswiatowych Gminy Korbuszowa

l Z ponrieszczeh szkolnych i zewnElrznej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej mogqkorzystac osoby t\zyczne, grupy zorganizowane oraz osoby pra*,re, kt6re zawrq slosovvan.l
umowE z dyrektorem plac6wki oSwiatowej.
['lrriowg dyrektor plac6wki oswiatowej przekazuje w terminie 3 dni do Zespolu oswiatowego
Miasta i Gminy Korbuszowa - celem prowadzenia obsrugi finansowej,

'"ll::li:::li'tvtut' wvnajn.ru pomieszczeri szkolnych i zewngtrznej i,frastruktury sporrowo- rcKreac),,nc'1 uynosi nie mnic.j niz:
a) 'uvynajem.iedne.i sali lekcyjnej _ 40 zl nettolgodz.,
b) wynajem sali gimnastycznej _ 60 zl netto/godz.,

ww' odplatnosc powinna stanowic pokrycie oplat zwiqzanych ze zuzyciem medi6w. kosztowsprz4tania oraz innych wydatk6w zwipzanych z wynajmem.

i' oclplatnosc z tytr'rlu wynajmu ustalana bgdzie przez Dyrektora placowki oswiatow,e.j
bezposrednio po zakoriczeniu wyna.imu lub w okresach miesigcznych (dla zajqc cyklicznych).
[)1'rektor plac6wki oswiatowej informacjg o kwocie oplaty za wynajem przekazujedo Zespolu
OSwiatowego Miasta i Gminy Kolbuszow a orazwynajmuj4cemu.

4' wyna.inrujqcemu nie wolno korzystad z pomieszczeri i obiekt6w innych, niz wynrienione
rv treSci umowy w,yrra.jrnu.

:' W'najnlttf rlcl'z.b.rvi4zanv jest dokonywac zaplaty zawynajem w terminie l4 dni ocl datyt>trzvntania f'akttrry wystawion e.i prz.ez zespol oswiatowy Miasta i Gminy Kolbuszowa.

6' Infrastruktura zewnglrzna(d. boiska szkolne, place zabaw, silownie itp.) wytwo rzonadzigkiwsp6lfinansowaniu ze srodk6w zewngtrznych dostgpna jest nieodplatnie na warunkaclr
okreslonych przez dyrektor6w poszczeg6lnych plac6wek oswiatowych w regulaminach
clot,vczzlcych korzystania z infrastruktury rekreacyjne.i i sportowej. obiekty te maj4 charakter
o'LttilttoclostqPnl,' Illaiil sirtzvc nie tylko spolecznosci szkolnej, ale w okresie pozalekcy.irr'nr
rowniez ogolowi nlieszkaric<iw ze sz,czeg6lnym uwzglgdnieniem dziec i i mtodzie1y.

7' Udostgpnienie pomieszczelt szkolnych i zewng trznej infiastrtrktury sportowo - rekreacyjnej
odbywa sig z' przyjgciem zasady pierwszeristwa dla dzieci i mlodziezy, organizac.ii i grupzorganizowanych dz'iaraiqcych na terenie Gminy Kolbuszowa.

8' tldostqpllicnie pollliL'szczen szkolnvch izewngtrznei inlrastruktury sporlowo -- rekreacy.jne.j
na okolicznosc organiz acji wydarzcri maj4cyc h znaczq,cy wplyw na promocje grniny, Dyrektorplacowki oswiatowe.i zobowiqzany jest skonsultowac z Burmistrzem Kolbuszowej.
9' Zabezpieczet'rstwo wynajmuj4cycwkorzystaj4cych odpowiada osoba organizuj4c a zajgcia.obowiqzkiem tej osoby jest kazdorazowe sprawdzenie przed zajEciamipo-i.rr.r.n szkolnychi zewnQtrT'nej infrastruktury sporlowo - rekreacyjnej. wszelkie uwagi w tym zakresie powi,ny
bv c t glasz.ane d1,rek to ro rvi p I aco wk i oSwi atowe.i .



I () Ohlq i4zkie t1 u,r'traitttu.ii'lcegg/kgrz-1sta.i4ce go .icst ()dp0\\ icclnic /itircl-llitrcT.cllie

lltlztlstar'l,itlll),chl7,ec7-yOSobiSt)iCh.Placowkatl(wiatow,allil.lrtlt-ttlsitltiirtlrt.icdztitltltlsciza
stralv lt'r'trililc u tvtll zakrcsic'

11. I)lactivi,kar oSr.vialo\\,it nie odpowiacla 'za /.darlenia wynikle pociczils zuiqc clydaktlcznYcil'

sporlulyych. rekrcacy'in1,ch organizt-lr,'anych prl-cz vvvna.imu.lqcegoiktlrzr sla.iilccgil'

ll. lit z,iszcz.cnia wlniklc p.i'lcz-as ziligc tlclp.*ictlzialtl.sc llril\\llil p()ll()\l

wv n a.i m u.i z1c y/korzystii.i 4cy.

13. Wvna.jlrtrri4cy/korzystai4cy zoborvi4zat1l,.ics1 cl<l sttlsorvania siq clo Rcgtrlarrtitttir't placri\\ ki

0(u,iatorvc.i . ora'l. regttlaminow dotycz4cych korzystania z inll'aslrr-rkttrrl' rckreacf inc'i

isporlowc-i.

Jan Zuba


