
 

 

UCHWAŁA NR XXX/253/2014 

RADY GMINY ŻUKOWICE 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal gimnastycznych w szkołach na terenie Gminy 

Żukowice 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. 

zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1.  Uchwala się zasady korzystania z sali gminastycznych w szkołach na terenie Gminy Żukowice. 

§ 2.  Zasady korzystania określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żukowice. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Szmidt 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 marca 2014 r.

Poz. 1192



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/253/2014 

Rady Gminy Żukowice 

z dnia 27 lutego 2014 r. 

 

 

Regulamin korzystania z sal gimnastycznych w szkołach na terenie Gminy Żukowice 

1. Sala gimnastyczne w szkołach na terenie Gminy Żukowice są wykorzystywane przede wszystkim na cele 

statutowe Szkół Podstawowych w Nielubi i w Brzegu Głogowskim oraz na cele związane z rozwojem 

i upowszechnianiem sportu. 

2. Salę gimnastyczną udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację zajęć dydaktycznych 

z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych. 

3. Sala gimnastyczna może być wynajmowana w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, po uzgodnieniu 

z Dyrektorem Szkoły Podstawowej. 

4. W czasie wolnym od zajęć, o którym mowa w ust. 3 sala gimnastyczna może być udostępniana odpłatnie 

osobom fizycznym, osobom prawnym i grupom zorganizowanym. 

5. Dzieci i młodzież ze szkół prowadzonych przez Gminę Żukowice, pod nadzorem nauczyciela, trenera lub 

instruktora, korzystają z Sali gimnastycznej nieodpłatnie. 

6. Sala gimnastyczna może być udostępniana na inne, niż określone w ust. 1 cele, po uzyskaniu zgody 

Wójta Gminy Żukowice. 

7. Stowarzyszenia sportowe, organizacje pozaszkolne oraz osoby fizyczne prowadzące zajęcia 

zorganizowane wykorzystują salę gimnastyczną w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej za 

odpłatnością, z zastrzeżeniem ust. 4. 

8. 1) W uzasadnionych przypadkach udostępnienie, o którym mowa w ust. 3 odbywa się nieodpłatnie, 

po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Żukowice. 

2) Uzasadnione przypadki wskazane w ust. 8 pkt 1 dotyczą w szczególności korzystania z sali przez kluby 

i stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Żukowice. 

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z sali gimnastycznej zabrania się wnoszenia 

do obiektu i posiadania przez osoby znajdujące się na obiekcie: 

1) broni wszelkiego rodzaju oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, 

2) substancji żrących i farbujących, 

3) materiałów wybuchowych, fajerwerków i innych wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo 

niebezpiecznych. 

4) napojów alkoholowych i innych środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

5) opakowań metalowych i szklanych lub innych przedmiotów, których użycie może zagrażać życiu lub 

zdrowiu osób korzystających z sali gimnastycznej. 

10. W celu zapewnienia korzystania z sali gimnastycznej zgodnie z przeznaczeniem zabrania się: 

1) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż z przeznaczeniem obiektu, 

2) niszczenia urządzeń i sprzętu, 

3) palenia tytoniu i spożywania alkoholu, 

4) zaśmiecania obiektu, 

5) zakłócania porządku, 

6) wprowadzania zwierząt. 

11. Osoby korzystające z sali gimnastycznej obowiązuje odpowiedni ubiór sportowy oraz sportowe obuwie. 
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12. Dyrekcja szkoły oraz pracownicy szkoły nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione 

w szatni. 

13. Wszelkie zauważone usterki i uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia 

lub pracownikom szkoły. 

14. Wszystkie urządzenia na sali gimnastycznej oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

15. Za szkody materialne wyrządzone na sali gimnastycznej ponoszą odpowiedzialność opiekunowie 

niepełnoletnich uczniów oraz pełnoletnie osoby korzystające z Sali gimnastycznej. 

16. Przyrządy gimnastyczne i sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach 

w wyznaczonych miejscach. 

17. W przypadku wystąpienia wypadku, pożaru itp. na terenie sali gimnastycznej należy niezwłocznie 

powiadomić odpowiednie jednostki ratownicze i dyrektora szkoły. 

18. Osoby przebywające na sali gimnastycznej zobowiązane są do: 

1) przestrzegania regulaminu obiektu, 

2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzeń znajdujących się w obiekcie, 

3) utrzymanie czystości i porządku w obiekcie. 
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