
!,ADA GilrilINy
SIERAKOWICE

woj. pomorskie UCHWALA NR XXVI/374I21
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dniaZ7 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych

Napodstawieart.40 ust.2pkt 4iart.41 ust. l ustawy zdnia8 marca 1990r. osamorz4dziegminnym(tj.
Dz.U.22020 r. poz.713 ze zm.)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a I a, co nastgpuje:

$ 1. Uchwala sig Regulamin korzystania z gminnych boisk sportowych, w brzmieniu stanowi4cym
zal4czniknr I do niniejszej uchwaly.

$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.

$ 3. Uchwala wchodzi w Lycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojew6dztwa Pomorskiego.

Rady

uczkowski
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Zal4cznik do uchwaly Nr XXVI/374I21

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 2T kwietnia 2021 r.

Regulamin korzystania z gminnych boisk sportowych

$ 1. 1. Regulamin okreSla zasady
i obowi4zuje na ich terenie.

i tryb korzystania z gminnych boisk sportowych

2. Poprzez gminne boisko sportowe rozumie sig:

1) boisko wielofLrnkcyjne Orlik 2012 w Sierakowicach

2) boisko wielofUnkcyjne Orlik 2012 w Gowidlinie

3) boisko wielofi"rnkcyjne Orlik 2012 w Kamienicy Kr6lewskiej

4) boisko w Kamienicy Kr6lewskiej (kompleks sportowo rekreacyjny w Kamienicy Kr6lewskiej)

5) boisko pilkarskie w Gowidlinie

6) boisko w Mojuszu (kompleks sporlowy w miejscowoSci Mojusz)

7) boisko w Szklanej

$ 2. 1. Grninne boisko sportowe, o kt6rym mowa w $1, zwane dalej boiskiem, jest obiektem
u2ytecznoSci publicznej, stanowi4cym wlasnoSi Gminy Sierakowice. Adrninistratora boiska wyznaczaW6jt
Gminy Sierakowice.

2. Boisko slu:iy celom upowszechniania kultury fizycznej w zakresie dyscyplin sportowych, do kt6rych
jest przygotowane i wyposaZone, poprzez organizacjg zajgi sportowych obejmuj4cych w szczeg6lnoSci:
ptzeptowadzanie rozgrywek, zawod6w sportowych irekreacyjnych, trening6w, zajgc lekcyjnych,
pozalekcyjnych, szkolnych, migdzyszkolnych, Srodowiskowych dla dzieci , mlodzieiry i doroslych.

3.Dzieci i mlodzie2 niepelnoletnia korzystaj4 z boiska pod nadzorem rodzicalprawnego opiekuna lub
nauczyciela, trenera, instruktora.

$ 3. l. Boisko dostgpne jest dla uzytkownik6w od poniedzialku do niedzieli w godzinach 8:00-22:00.

2.Od wrzeSnia do czerwca, od poniedziatku do pi4tku, wgodzinach 8:00-16:00 pierwszefstwo do
korzystania z boiska majq, w ramach zajg6 lekcyjnych lub pozalekcyjnych, dzieci i mlodzie2 szk6l
i przedszkoli, dla kt6rych organem prowadz4cym jest Gmina Sierakowice, po wczeSniejszyrn uzgodnieniu
z administratorerL boiska.

3. W miesi4c,ach grudzieh, sSczeh oraz luty korzystanie z boiska mozliwe jest po uzgodnieniu
z administratorem boiska.

4.Zastrzega sig moZliwo!;(, vrylqczenia boiska zuzytkowania wprzypadku koniecznojci
konserwacji lub innych zdarzeh losowych, kt6re uniemoZliwi4 korzystanie zboiska ze
technicznych lub wzglEd6w bezpieczefistwa.

5. Decyzjg w zakresie wylqczenia boiska z u2ytkowania lub zmiany
administrator lub wlaSciciel boiska.

sposobu korzystania podejmuje

$4. 1'Korzystanie zboiska ptzez grupy zorganizowane jest mozliwe po uprzedniej rezerwacji
u administratora boiska, lub tez je(li boisko jest dostgpne - bez rezerwacji po uzgodnieniu z administratorem
boiska.

2. Administrator boiska prowadzi rejestr korzystania z boiska przez grupy zorganizowane.

$ 5. Uzytkowrricy boiska zobowi4zani s4 do:

naprawy,
wzglgd6w
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1) punktualnego rozpoczynania i koriczenia zaj96 sportowych,

2)uZywania urzydzeh, wyposaZenia, sprzgtu sportowego znajduj4cego sig na boisku zgodnie
z przeznaczeniem,

3) stosowania sig do poleceri administratora boiska,

4) utrzymania c:rystoSci, ladu i porz4dku na terenie boiska,

5)zapoznania sig i stosowania do panuj4cych na boisku zasad iinstrukcji udostgpnianych uzytkownikom
przez Administratora,

6) zglaszania administratorowi boiska awarii lub szk6d powstalych na terenie boiska.

$ 6. W celu zapewnienia bezpiecznegokorzystaniaz boiska zabrania sig:

1) wspinania sig i przechodzenia na ogrodzenia iurz4dzenia sportowe (pilko-chwy1y, trz4dzenia
oSwietleniowe, maszty, itp.),

2) pisania, malowania, oklejania wz1dzeh sportowych boiska,

3) przestawiania bramek i wyciqgania mocowaf urz1dzen sportowych,

4) korzystaniazurz4dzen sportowych oznaczonychprzezadministratora boiska jako uszkodzone,

5) wjezdhania na infrastrukturg sportow4 boiska rowerami, na rolkach lub deskorolce, motorowerami,
motocyklami, samochodami i innymi pojazdami mechanicznymi, za wyjqtkiem pojazd6w uZywanych
przez osoby niepelnosprawne, pojazd6w slu2b ratunkowych i porz4dkowych,

6) wprowadzania na infrastrukturg sportow4 boiska zwierzqt, za wyj4tkiem ps6w asystuj4cych osobom
niepetnosprawnym lub ps6w wykorzystywanych przez odpowiednie sluzby, w szczegllnoSci ps6w
bgd4cych w sluzbie policji, wojska, strazy granicznej, slraZy po2arnej,ps6w ratowniczych.

$ 7. Adminisl:rator lub wlaSciciel boiska ma prawo do biezqcego kontrolowania sposobu korzystania
z boiska, bez obowi4zku wczeSniejszego informowania o zamiarze przeprowadzenia kontroli uzytkownik6w
boiska.
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Uzasadnienie

Zgodnie zart.40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r'. o samorzqdzie gminnym rada gminy mo2e
wydawai aktl7 prawa miejscowego m.in. w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiekt6w
i trzqdzeh ury-tecznoSci publicznej. W celu ujednolicenia zasad korzystania z grninnych boisk sportowych
zasadne jest podjgcie przez Radg Gminy Sierakowice niniejszej uchwaly.
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Gmina Sierakowice
Ul. Lqborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

Numer zal4cznika

uchwala numer xxvl/374/zl "wprowadzenie Regulaminu
korzystania z gminnych boisk sportowych" zostala podiqta
nastqpuiEcq proporci4 glos6w: jestem za 13, iestem przeciw 0,
wstrzymuiq sig 2.

uchwata zostala podjqta w trybie jawnym, zwr<l4wiqkszo6ci4 gros6w.
Data i godzina glo s owania : 27 .0 4.202t 1,5 :Z9 tL3

Radni zaglosowali iak pon

Jestem za
L. Wieslaw Gafka
2. Andrzei Klasa
3. Woiciech Koszalka
4. Andrzej Krefta
5. Miroslaw Kuczkowski
6. Mariusz Labuda
7. Rafal Makurat
B. Bogumila )kroi
9. lan Stachnik
10. Ryszard Toruriczak
Lt. AndrzeiWenta
L2. PiotrWoiniak
13. Maria Wr6blewska

Wstrzymuiq siq

1. Ryszard Piasecki
2. Pawel Staszek

Iestem przeciw
BRAK

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w qlosowaniu

BRAK

Operatorem systemu byl Admin,
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za poSrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.


