
UCHWAŁA NR XXXVII.298.2021 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania obiektów sportowych i pomieszczeń 
w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Kowala 

Na podstawie art. 40 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 
2021 poz. 1372 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. 
Dz.U. z 2021 poz. 679) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin  wynajmu i użytkowania obiektów sportowych i pomieszczeń, dla których 
organem prowadzącym jest Gminę Kowala, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się opłaty za najem obiektów sportowych i pomieszczeń według załącznika nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.298.2021 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Regulamin wynajmu i użytkowania obiektów sportowych i pomieszczeń w placówkach oświatowych, 
których organem prowadzącym jest Gmina Kowala 

§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o : 

1) Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Kowala, 26-624 Kowala Stępocina, 

ul. Marii Walewskiej 7, 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, 

3) Administratorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, 

4) Korzystającym/najemcą-należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wynajmują lub biorą w użyczenie obiekt, 

5) Obiekcie/szkole- należy przez to rozumieć obiekty i pomieszczenia tzn. sala gimnastyczna, sala 
dydaktyczna, boisko sportowe, hala sportowa wraz ze znajdującymi się w nich urządzeniami 
i wyposażeniem administrowanym przez szkołę, 

6) Wynajmującym- należy przez to rozumieć Gminę Kowala - szkoła reprezentowana przez dyrektora. 

§ 2. 1. Osobą upoważnioną przez Wójta Gminy Kowala do podpisywania umów najmu i użyczenia 
obiektów sportowych lub pomieszczeń  jest dyrektor szkoły. 

2. Obiekty sportowe i pomieszczenia są wynajmowane dla najemcy. 

3. Wynajmu, użyczenia obiektów sportowych lub pomieszczeń, dokonuje się na podstawie wniosku 
wypełnionego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu i na podstawie umowy zawartej między stronami. 
4. Wnioski można składać w godzinach pracy sekretariatu szkoły. 

5. Umowę można zawrzeć wyłącznie z osobą pełnoletnią. 

6. Złożenie i podpisanie wniosku o najem obiektu lub pomieszczenia jest równoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 

7. Korzystanie z obiektów sportowych i pomieszczeń odbywa się odpłatnie z zastrzeżeniem §3, na 
podstawie cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Prawo do nieodpłatnego korzystania z obiektów sportowych oraz  pomieszczeń mają: 

1. kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Kowala, 

2. uczniowie z terenu Gminy Kowala z opiekunem, 

§ 4. 1. Obiekty i pomieszczenia są wynajmowane lub użyczane w dni robocze po zakończeniu zajęć 
lekcyjnych i innych zadań statutowych szkoły. 

2. W przypadku organizowanych przez szkołę imprez i uroczystości szkolno-przedszkolnych udostępnienie 
obiektu lub pomieszczeń zostaje zawieszone, zaś dyrektor w porozumieniu z korzystającym może ustalić inny 
termin wynajmu. 

3. W dni powszednie obiekty wspomniane w § 1 pkt 5 można wynająć w godzinach od 16.30 do 20.00 
z zastrzeżeniem ust. 1 i 2. 

4. W soboty i niedziele możliwość wynajęcia po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem. 

5. Określone w umowie godziny wynajmu dotyczą korzystania przez najemcę także z szatni oraz toalet. 

6. Korzystający z obiektu lub pomieszczenia ma prawo przebywania wyłącznie na nim oraz na terenie 
pomieszczeń socjalno-sanitarnych. 
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§ 5. 1. Czas wynajmu może być zwiększony o 30 minut.  

2. Cena najmu obiektów o których mowa w § 1 pkt 5 będzie aktualna na dzień podpisania UMOWY 
NAJMU, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kowala. 

3. Płatność za wynajem obiektu lub pomieszczenia należy dokonać do końca danego miesiąca na wskazane 
w umowie konto bankowe Gminy Kowala. 

§ 6. Umowa najmu może być zawarta na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. 

§ 7. W przypadku użyczania przez kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Kowala, korzystający 
ustala indywidualnie formę rozliczenia za zużytą energię elektryczną, wodę i ścieki. 

§ 8. 1. Przed wejściem i wyjściem z obiektów wspomnianych w § 1 pkt 5 korzystający jest zobowiązany do 
zgłaszania administratorowi zauważonych usterek lub zniszczeń. 

2. Korzystającego i przebywające z nim osoby obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, innych 
używek oraz palenia papierosów w czasie udostępnienia obiektu. 

3. Administratorowi lub upoważnionej przez niego osobie przysługuje uprawnienie do kontrolowania zajęć 
lub imprez odbywających się na terenie szkoły. 

§ 9. 1. Korzystający jest odpowiedzialny za sprzęt i urządzenia znajdujące się w obiektach określonych w § 
1 pkt 5, zaś wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego ich użytkowania, szatni lub toalet, korzystający 
zobowiązany jest naprawić lub pokryć wartość szkody. 

2. Korzystający zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku w pomieszczeniach, z których 
korzysta, tj. obiektów określonych w § 1 pkt 5, szatni i toalet. 

§ 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione 
przez najemcę w szatni oraz na terenie obiektu. 

§ 11. 1. Korzystający z obiektu lub pomieszczenia, każdorazowo wpisuje się do księgi obecności, 
prowadzonej przez pracownika szkoły, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu. 

2. W księdze obecności pracownik szkoły odnotowuje wszelkie uwagi na temat zaistniałych zniszczeń, 
usterek oraz innych negatywnych zdarzeń. 

3. Pracownik szkoły zgłasza niezwłocznie dyrektorowi szkoły, wszelkie uwagi dotyczące w/w zdarzeń. 

§ 12. Szkoła nie wypożycza ani nie udostępnia sprzętu sportowego. 

§ 13. Korzystający z obiektu lub pomieszczenia jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym 
Regulaminem. 

§ 14. Szczegółowe uregulowania dotyczące najmu (użyczenia) obiektu zawarte są w umowie najmu 
(użyczenia). 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

...................... dnia........................  

 
……………………………… 

Nazwisko i imię / instytucja 

…………………………... 

Numer telefonu 

Dyrektor  
  

 PSP im. ……………………………........... 
  

 WNIOSEK O NAJEM/ UŻYCZENIE OBIEKTU SPORTOWEGO/POMIESZCZENIA 

Zwracam się z wnioskiem o wynajem/ użyczenie obiektu w celu: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

W następujące dni tygodnia i godziny: 

Dzień tygodnia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 
Godziny od….. 
do…… 

     

W okresie od……………………………………………… do ................................................................ 

Liczba osób korzystająca z sali: ……………………………………. 

Dane osobowe korzystającego (należy wybrać właściwe): 

1. Osoba fizyczna: 

* imię i nazwisko korzystającego……………………………………………………………………........... 

* nr telefonu kontaktowego…………………………………………………………………………………. 

2. Osoba prawna, stowarzyszenia, kluby itp. 

* pełna nazwa instytucji…………………………………………………………………………………..... 

* adres instytucji…………………………………………………………………………………………….. 

* numer NIP………………………………………………………………………………………………..... 

* imię i nazwisko osoby reprezentującej korzystającego i podpisującej umowę……………………….... 

* numer telefonu kontaktowego osoby reprezentującej korzystającego i podpisującej umowę……………….. 

  

 ……………………………………………… 

 podpis wnioskodawcy 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 307A4EB0-6F1F-4689-8253-C91E421FDAB9. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

KSIĘGA OBECNOŚCI NAJEMCÓW (UŻYTKOWNIKÓW) OBIETÓW/POMIESZCZEŃ 

Lp. Imię i  
nazwisko 

korzystającego 
(najemca/użyt-

kownik) 

Rodzaj 
zajęć 

Ilość 
uczestników 

Data/ 
godzina 

Uwagi/stan 
pomieszczenia, 

usterki, braki, itp. 

Podpis 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.298.2021 

Rady Gminy Kowala 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

Cennik opłat za korzystanie z obiektów sportowych i pomieszczeń w placówkach oświatowych, których 
organem prowadzącym jest Gmina Kowala 

1. Opłaty za korzystanie: 

Lp. Opis Kluby sportowe 
spoza terenu Gminy 
Kowala stawka 
brutto 
(godzina) 

Inni najemcy 
(firmy) stawka 
brutto (godzina) 

Osoby fizyczne 
stawka brutto 
(godzina) 

1. hala sportowa 300zł 300zł 100zł 
2. sala gimnastyczna 300zł 300zł 100zł 
3. boiska z oświetleniem 250zł 250zł 150zł 
4. jednorazowy najem sali lekcyjnej 100zł 100zł 60zł 
5. cykliczny najem sali lekcyjnej 85zł 85zł 50zł 
6. pomieszczenia na prezentacje 

prowadzone przez firmy i inne 
podmioty gospodarcze 

600zł 600zł - 
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Uzasadnienie 

Placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Kowala władają nieruchomościami 
stanowiącymi własność jednostki samorządu terytorialnego. 

W związku z powyższym zawieranie umów najmu, użyczenia oraz ustalenie wysokości opłat za 
korzystanie z pomieszczeń zlokalizowanych w tych placówkach podlega przepisom ustawy o gospodarce  
komunalnej art. 4 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 679) oraz art. 40 ust. 2  
pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2021 poz. 1372 ze zm.) 

Przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie ujednolici zasady gospodarowania zasobami powierzonego 
mienia. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 307A4EB0-6F1F-4689-8253-C91E421FDAB9. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Punkt 2
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Punkt 3
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Punkt 4
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Punkt 5
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Punkt 6

	Zalacznik 1 Paragraf 2
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 6
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 7

	Zalacznik 1 Paragraf 3
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 2

	Zalacznik 1 Paragraf 4
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Paragraf 4 Ustęp 6

	Zalacznik 1 Paragraf 5
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3

	Zalacznik 1 Paragraf 6
	Zalacznik 1 Paragraf 7
	Zalacznik 1 Paragraf 8
	Zalacznik 1 Paragraf 8 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 8 Ustęp 3

	Zalacznik 1 Paragraf 9
	Zalacznik 1 Paragraf 9 Ustęp 2

	Zalacznik 1 Paragraf 10
	Zalacznik 1 Paragraf 11
	Zalacznik 1 Paragraf 11 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 11 Ustęp 3

	Zalacznik 1 Paragraf 12
	Zalacznik 1 Paragraf 13
	Zalacznik 1 Paragraf 14

	Zalacznik 1 do Zalacznika 1
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Ustęp 1
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Ustęp 2

	Zalacznik 2 do Zalacznika 1
	Zalacznik 2
	Zalacznik 2 Ustęp 1

	Uzasadnienie



