
ZARZADZENIE NR 13/2022 

KIEROWNIKA GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY W LEŚNICY 

z dnia 12 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynajmowania i korzystania z hali 

sportowej  w Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego 

w Leśnicy 

 

Na podstawie § 6 pkt 3 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Zarządu Oświaty                             

w Leśnicy (załącznik do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty 

w Leśnicy z dnia 10 października 2014 r.) w związku z § 6 pkt 36 statutu Gminnego Zarządu 

Oświaty (załącznik do uchwały Nr XLVIII/251/14) zmieniony uchwałą nr IX/38/15 Rady 

Miejskiej w Leśnicy z dnia 22 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/113/16 z dnia 26 

września 2016 r. oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)  zarządza się, co następuje: 

 

§1 

 

W Zarządzeniu Nr 1/2017 Kierownika Gminnego Zarządu Oświaty z dnia 9 stycznia 2017                    

w sprawie Regulaminu wynajmowania i korzystania z hali sportowej w Centrum Edukacji 

Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego w Leśnicy wprowadza się następujące 

zmiany:  

 

 § 2 WYNAJĘCIE HALI SPORTOWEJ ORAZ OPŁATY  

 

pkt 5. Stawki za wynajem Hali Sportowej ustala się w następującej wysokości: 

 

a) dla mieszkańców gminy Leśnica oraz stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych 

mających siedzibę na terenie gminy Leśnica: 66 zł brutto za godzinę 

 

b) dla osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych spoza gminy    

Leśnica: 100 zł brutto za godzinę. 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2023 r. 

 

 

§3 

 

Zarządzenie ma zastosowanie do wszystkich podmiotów korzystających z hali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2022 

Kierownika Gminnego Zarządy Oświaty w Leśnicy 

z dnia 12 grudnia 2022 

REGULAMIN WYNAJMOWANIA I KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ 

W CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY KRAJOBRAZU 

HISTORYCZNEGO W LEŚNICY 
 

 

§ 1 ZASADY KORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ 

1. Administratorem Hali Sportowej przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu

 Historycznego w Leśnicy jest Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy. 

2. Na Hali Sportowej nie można przebywać bez wiedzy i zezwolenia administratora. 

3. W każdym przypadku korzystania z Hali ustala się osobę, która będzie reprezentowała grupę                       

i będzie odpowiedzialna za osoby przebywające na Hali. 

4. Przebywanie na Hali oraz korzystanie z urządzeń przez dzieci i młodzież niepełnoletnią jest 

dozwolone tylko w obecności prowadzącego zajęcia (nauczyciela, trenera, instruktora), lub osoby 

pełnoletniej (opiekuna grupy). 

5. Przed wejściem na Halę Sportową należy zgłosić ten fakt administratorowi lub osobie dyżurującej 

i podać: osobę odpowiedzialną za grupę, ilość uczestników oraz czas (godzinę rozpoczęcia                         

i zakończenia zajęć) korzystania z obiektu. 

6. Na Halę sportową można wejść tylko w czystym obuwiu sportowym z tzw. "białą lub żółtą"  

 podeszwą. 

7. Osobom wchodzącym na teren Hali zabrania się przede wszystkim : 
 

a) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, 

b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych (osobom nietrzeźwym wstęp na Halę jest  

 zabroniony), 

c) wnoszenia i używania środków odurzających i psychotropowych, 

d) palenia papierosów, 

e) wprowadzania rowerów i zwierząt, 

f) dewastowania obiektu, jego urządzeń i wyposażenia. 
 

7. O wszelkich zauważonych usterkach lub brakach wynajmujący powinien poinformować  

 administratora. 

8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu czy urządzeń sportowych będących na 

wyposażeniu Hali z winy użytkownika (najemcy), należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 



administratora lub osobę dyżurującą oraz sporządzić protokół ze wszystkimi danymi, które 

umożliwiają egzekwowanie należności za wyrządzoną szkodę. 

9. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) jest obowiązany powiadomić administratora lub osobę 

dyżurującą o każdym wypadku zdrowotnym zaistniałym podczas prowadzonych zajęć. 

10. Prowadzący zajęcia (opiekun grupy) może opuścić teren Hali po wyjściu ostatniego podopiecznego 

(uczestnika zajęć) 

11. Po skończonych zajęciach wynajmujący powinien zgłosić ten fakt administratorowi lub osobie 

dyżurującej. 

 

§ 2 WYNAJĘCIE HALI SPORTOWEJ ORAZ OPŁATY 

 

1. Wynajęcie Hali następuje za zgodą osoby administrującej obiektem, wyznaczonej przez Kierownika 

Gminnego Zarządu Oświaty (GZO) a w razie jej nieobecności za zgodą Kierownika GZO bądź 

Burmistrza Leśnicy. 

2. Wynajęcie Hali następuje na podstawie złożonego wniosku, w którym zawarte są informacje 

dotyczące składającego wniosek oraz czasu wynajęcia, okresu i celu wynajęcia hali sportowej. 

Wniosek należy złożyć w siedzibie GZO najpóźniej na 7 dni przed planowanym wynajęciem. 

3. Wynajęcie następuje po podpisania umowy najmu lub użyczenia. 

4. W czasie trwania zajęć dydaktycznych, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 Hala 

Sportowa zarezerwowana jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych przez Publiczne Gimnazjum, 

jednak w przypadkach szczególnych można odstąpić od tej zasady. 

5. Stawki za wynajem Hali Sportowej ustala się w następującej wysokości: 

a) dla mieszkańców gminy Leśnica oraz stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych 

mających siedzibę na terenie gminy Leśnica: 66 zł brutto za godzinę 

b) dla osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych spoza gminy 

 Leśnica:  100 zł brutto za godzinę. 

6 Przewiduje się możliwość zwolnienia z opłaty lub zmniejszenia wysokości opłaty za wynajem Hali 

po odpowiednim uzasadnieniu. Użyczenie może nastąpić w przypadku organizacji imprezy                                        

o charakterze ogólnym dla mieszkańców gminy, organizacji imprezy mającej na celu promocję CEE 

bądź Gminy Leśnica lub związanych z działalnością kulturalną, oświatową. 

7 Płatności za wynajem Hali sportowej winny być przekazane przelewem lub wpłacone w terminie 

7 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż przed dniem wynajmu na konto bankowe 

Gminnego Zarządu Oświaty nr 26 8907 0008 2001 0003 1020 0001. W tytule wpłaty lub przelewu 

należy wpisać: „Za wynajem hali sportowej + imię i nazwisko ”. 



8 Najemca przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do przedłożenia dowodu wpłaty opiekunowi 

hali sportowej lub wcześniejsze okazanie w biurze GZO. Brak dowodu wpłaty uniemożliwi 

skorzystanie z hali sportowej. 

 
 


