
 

 

UCHWAŁA NR XII/82/20 

RADY GMINY JANÓW 

z dnia 4 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej położonej w Janowie 

przy ulicy Białostockiej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.
1)

) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 

o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn. zm.
2)

), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr X/67/19 Rady Gminy Janów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu 

korzystania z hali sportowej położonej w Janowie przy ulicy Białostockiej (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., 

poz. 6053) zmienia się załącznik do uchwały, który otrzymuje brzmienie wynikające z załącznika do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Dariusz Turel 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z  2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, 

poz. 1815; 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 492. 
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Załącznik do uchwały Nr XII/82/20 

Rady Gminy Janów 

z dnia 4 lutego 2020 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ POŁOŻONEJ W JANOWIE PRZY ULICY 

BIAŁOSTOCKIEJ 22 

§ 1. Administratorem hali sportowej położonej w Janowie przy ulicy Białostockiej 22 jest Wójt Gminy 

Janów.  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2. Hala sportowa służy do realizacji zadań własnych Gminy Janów w zakresie kultury fizycznej, w tym 

w szczególności do:  

1) realizacji zajęć szkolnych w ramach wychowania fizycznego; 

2) upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy wśród dzieci, młodzieży 

i pozostałych grup wiekowych społeczeństwa lokalnego; 

3) propagowania sportu, współzawodnictwa sportowego i zdrowego stylu życia. 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ 

§ 3. Z hali sportowej mogą korzystać w szczególności:  

1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku zajęć pozalekcyjnych - opiekuna; 

2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera; 

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego; 

4) osoby fizyczne; 

5) widzowie - wyłącznie na organizowanych imprezach z udziałem publiczności. 

§ 4. 1. Do nieodpłatnego korzystania z hali sportowej uprawnione są:  

1) szkoły z terenu Gminy Janów, w tym Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego w Janowie w ramach 

realizacji obowiązujących programów wychowania fizycznego oraz organizowanych zajęć sportowo-

rekreacyjnych; 

2) gminne jednostki organizacyjne i pomocnicze, organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Gminy 

Janów, jako organizatorzy zawodów, turniejów sportowych, imprez widowiskowych i uroczystości 

o charakterze gminnym i ponadgminnym, zwanych dalej „imprezami”. 

2. Innym podmiotom hala sportowa może być udostępniona odpłatnie. 

3. Wysokość opłat za korzystanie z hali sportowej ustali Wójt Gminy Janów w drodze odrębnego 

zarządzenia. 

4. Czynności związane z bieżącym administrowaniem hali sportowej wykonuje Dyrektor Zespołu Szkół 

Samorządowych w Janowie. 

§ 5. Zajęcia z uczniami szkół, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 odbywają się w hali sportowej według 

ustalonego wcześniej grafiku.  

§ 6. 1. Do dyspozycji korzystających z hali sportowej oddaje się salę gimnastyczną, szatnie wraz 

z toaletami i natryskami, gdzie należy zachować czystość, ład i porządek.  

2. Przebywać w hali sportowej oraz korzystać z urządzeń mogą osoby prowadzące zajęcia zgodnie 

z grafikiem zajęć oraz inne podmioty, które uzyskały zgodę administratora. 

§ 7. 1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są używać strój sportowy oraz czyste obuwie sportowe 

przeznaczone wyłącznie do używania na sali gimnastycznej. 
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2. Ze względu na dbałość o nawierzchnię podłogi zabrania się używania obuwia z podeszwą mogącą 

powodować zabarwienia lub rysy. 

§ 8. Osoby korzystające z hali sportowej, w tym również osoby prowadzące zajęcia z uczniami szkół 

zobowiązuje się do:  

1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć; 

2) utrzymania czystości na terenie obiektu; 

3) pobierania kluczy i zamykania udostępnionych pomieszczeń; 

4) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie; 

5) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych i porządkowych; 

6) po zakończeniu zajęć - pozostawienie pomieszczeń w stanie przyjętym, uporządkowaniu sprzętu 

sportowego i przekazania kluczy; 

7) wyłączania oświetlenia, zamykania wody w umywalniach; 

8) nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby upoważnione do prowadzenia zajęć zobowiązane  

są do kontrolowania obuwia sportowego uczestników zajęć. 

§ 9. 1. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach 

natychmiastowo należy powiadomić obsługę obiektu.  

2. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu, wyposażenia grożącego wypadkiem. 

3. W przypadku zagrożenia pożarowego należy postępować zgodnie z instrukcją ppoż. 

§ 10. Przebywanie w hali sportowej w dniu imprezy organizator imprezy uzgadnia z administratorem sali. 

Obszarem wyznaczonym dla widzów (publiczności) są trybuny. 

III. PRZESTRZEGANIE PORZĄDKU W HALI SPORTOWEJ 

§ 11. 1. Każdy, kto przebywa w obiekcie hali sportowej, powinien zachowywać się tak, aby nie uszkodzić 

urządzeń i wyposażenia hali oraz nie zagrażać bezpieczeństwu innym uczestnikom zajęć.  

2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń organizatorów imprezy, policji, straży pożarnej, 

służb porządkowych i spikera zawodów. 

3. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym. 

§ 12. Zakazuje się:  

1) wchodzenia lub przechodzenia przez balustrady i zabezpieczenia; 

2) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów i publiczności (szatnie, pomieszczenia dla 

uczestników zawodów); 

3) rzucania wszelkimi przedmiotami; 

4) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, druków - bez zezwolenia administratora; 

5) niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie hali sportowej. 
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