
   Uchwała Nr XIV/81/2019 
       Rady Gminy w Solcu-Zdroju 
  z dnia 30 grudnia 2019 r. 
 
w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój, sposobu ustalania opłat za korzystanie z 

nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Solec-Zdrój uprawnienia o stanowieniu ich wysokości 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o 

gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co 

następuje: 

 
§ 1. 

Zasady i tryb korzystania z obiektów i pomieszczeń określone niniejszą uchwałą dotyczą wszystkich 
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój i stanowią 
załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§ 2. 
Upoważnia się Wójta Gminy Solec-Zdrój do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i 
pomieszczeń, o których mowa w § 1. 
 

§ 3. 
 Dochody z opłat za korzystanie z pomieszczeń stanowią dochód Gminy Solec-Zdrój. 
 

§ 4. 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 
 

 Przewodniczący Rady 

     Paweł Patrzałek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały  
Nr XIV/81/2019 Rady 
Gminy Solec-Zdrój  
z dnia 30 grudnia 2019 r. 
 
 

Zasady i tryb korzystania z obiektów i pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój. 

1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 
a) placówkach oświatowych – należy przez to rozumieć przedszkola, szkoły podstawowe, 

zespoły szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój 
b) pomieszczeniach szkolnych – należy przez to rozumieć obiekty i pomieszczenia w 

placówkach oświatowych wraz z wyposażeniem, takie jak: sale dydaktyczne, hala 
sportowa, sale gimnastyczne, boiska sportowe. 

2. Pomieszczenia szkolne udostępniane są przede wszystkim na realizację zadań statutowych 
placówek oświatowych. 

3. Udostępnianie i wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych jest dopuszczalne 
wyłącznie w przypadku, gdy nie koliduje to z realizacją zadań statutowych oraz nie powoduje 
utrudnień w pracy placówek oświatowych. 

4. Za najem pomieszczeń szkolnych, w tym obiektów sportowych pobierane są opłaty według 
stawek ustalonych zarządzeniem Wójta. 

5. Ustala się minimalny czas udostępnienia pomieszczeń lub ich części na 1 godzinę. 
6. Zwalnia się z ponoszenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkolnych: 

a) dzieci i uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy, 
b) dziecięce i młodzieżowe grupy sportowe, taneczne, szkółki piłkarskie oraz drużyny 

harcerskie działające na terenie gminy, 
c) kluby sportowe działające na terenie gminy, 
d) organizatorów realizujących zadania w ramach umów o partnerstwie i współpracy 

zawartych z gminą, 
e) organizatorów imprez i uroczystości zleconych przez gminę lub odbywających się pod 

patronatem Wójta Gminy Solec-Zdrój, 
f) Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, 
g) organizacje pozarządowe działające na terenie gminy  
h) osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie gminy. 

7. Dyrektor placówki oświatowej może udostępnić (nieodpłatnie) pomieszczenia szkolne na 
zebrania wiejskie oraz imprezy rekreacyjno–sportowe i artystyczne organizowane przez 
uczniów szkoły, Radę Rodziców, pracowników szkoły oraz osoby reprezentujące instytucje 
współpracujące ze szkołą. 

8. Warunkiem korzystania z pomieszczeń szkolnych jest złożenie wniosku o udostępnienie 
pomieszczeń za pośrednictwem dyrektora placówki. 

9. Udostępnienia pomieszczeń szkolnych dokonuje się na podstawie pisemnej umowy zawartej 
miedzy gminą a osobą zainteresowaną. 

10. Za przygotowanie umów oraz organizację wykorzystania pomieszczeń szkolnych 
odpowiedzialny jest dyrektor placówki oświatowej. 

11. Korzystanie z pomieszczeń szkolnych odbywa się w oparciu o harmonogram zajęć 
sporządzany przez dyrektora placówki na podstawie zawartych umów. 

12. Osoba podpisująca umowę w imieniu grupy lub podmiotu, której udostępniane są 
pomieszczenia reprezentuje korzystających z pomieszczeń szkolnych przed dyrektorem 
placówki oraz ustala z nim sprawy organizacyjne, a także ponosi odpowiedzialność za 
zachowanie grupy. 

13. Z pomieszczeń szkolnych mogą korzystać: 
a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub instruktorów, 



b) kluby sportowe, grupy sportowe i taneczne pod nadzorem instruktora, trenera, 
c) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem organizatora, 
d) osoby fizyczne,  
e) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych                    

i kulturalnych, z udziałem publiczności. 
14. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie obiektów sportowych (hala sportowa, 

sale gimnastyczne oraz boiska sportowe) wyłącznie pod opieką osób dorosłych, przy czym 
uczniowie szkół w trakcie zajęć szkolnych muszą przebywać pod opieką nauczyciela. 

15. Zajęcia grup szkolnych korzystających z obiektów sportowych powinny odbywać się                         
w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grup do obiektu powinno odbywać 
się za jego zgodą. 

16. Prowadzący po każdych zajęciach odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach                                    
i pomieszczeniach sanitarnych obiektu. 

17. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać zasad korzystania                  
z pomieszczeń oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających                 
z pomieszczeń. 

18. W czasie trwania imprez sportowo – kulturalnych w obiekcie, osoby z niego korzystające 
zobowiązane są do stosowania się do poleceń policji, służby porządkowej, zaleceń 
organizatora imprezy oraz straży pożarnej. 

19. Z pomieszczeń szkolnych nie mogą korzystać osoby, których stan wskazuje na spożycie 
alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających. 

20. Dyrektor placówki w razie stwierdzenia naruszeń korzystania z pomieszczeń może wydawać 
polecenia o charakterze porządkowym, łącznie z wydaniem zakazu korzystania z 
pomieszczeń. 

21. Dyrektor oraz obsługa placówek nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste wniesione 
na teren placówek. 

22. W pomieszczeniach szkolnych obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp, 
przeciwpożarowych oraz niniejszego dokumentu. 

23. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi. 
24. Dyrektor placówki oświatowej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach                 

i mieniu będące skutkiem korzystania z pomieszczeń szkolnych lub ich wyposażenia w sposób 
niezgodnych z ich przeznaczeniem. 

25. Obowiązkiem osób korzystających z pomieszczeń szkolnych jest: 
a) założenie właściwego obuwia sportowego (na jasnym spodzie) – tzw. halówki, 
b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych 

znajdujących się na wyposażeniu obiektu, 
c) utrzymanie czystości i porządku na terenie obiektu sportowego oraz w jego otoczeniu, a 

także w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych, 
d) podporzadkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników 

odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu. 
26. Przebywającym na terenie pomieszczeń szkolnych kategorycznie zabrania się: 

a) wnoszenia i używania sprzętu innego niż sportowy, 
b) wnoszenia i używania własnego sprzętu, przyrządów lub przyborów sportowych bez 

zgody obsługi obiektu, 
c) wieszania się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej, 
d) samodzielnego przenoszenia bramek bez zgody i nadzoru obsługi obiektu, 
e) korzystania z magazynu sprzętu sportowego bez nadzoru lub zgody obsługi obiektu, 
f) korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie obiektu, 
g) korzystania ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie, 
h) wprowadzania zwierząt, 
i) umieszczania materiałów reklamowo-informacyjnych bez zgody dyrektora placówki, 



j) wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji 
psychotropowych oraz wszelkiego rodzaju przedmiotów niebezpiecznych, materiałów 
wybuchowych, pirotechnicznych, grożących pożarem. 

27. Na terenie obiektów szkolnych zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz 
stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo. 

28. Osoby korzystające z pomieszczeń szkolnych ponoszą odpowiedzialność materialną za 
wyrządzone szkody. 

29. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do dyrektora placówki oświatowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
 
 
Wynajmowanie gminnych obiektów wymaga określenia zasad i trybu korzystania z nich. W związku z 
powyższym niezbędne jest przyjęcie przez Radę Gminy Solec-Zdrój dokumentu, który określa prawa i 
obowiązki użytkowników korzystających z gminnych obiektów i pomieszczeń w placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój. 
Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 


