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UCHWALA NR XXX:III/258/2017 
RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j . Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875.) oraz art. 4 ust. l pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. 
2017 poz. 827) Rada Gminy i Miasta w Drzewicy uchwala, co następuje: 

§ l. Ustala się regulamin wynajmu i użytkowania pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, dla których 
organem prowadzącymjest Gmina i Miasto Drzewica, który stanowi załącznik nr l do uchwały. 

§ 2. Określa się opłaty za najem pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych wedh1g załącznika nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/243/20 17 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 20 września 2017 r. 
w sprawie: przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Drzewicy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 
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Załącznik Nr l do Uchwały Nr XXXIII/258/20 17 

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

REGULAMIN 

Wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica. 

§ l. W placówkach oświatowych wynajem obejmuje: 

l) salę gimnastyczną; 

2) halę sportową; 

3) siłownię; 

4) sale dydaktyczne; 

5) świetlicę i stołówkę szkolną; 

6) salę komputerową; 

7) inne pomieszczenia. 

§ 2. Warunkiem korzystania z pomieszczeń szkolnych jest złożenie wniosku o wynajem pomieszczenia 
Dyrektorowi placówki. 

§ 3. Wynajmowanie szkolnych pomieszczeń następuje po zawarciu pomiędzy dyrektorem placówki oświatowej 
a zainteresowanym podmiotem umowy najmu. 

§ 4. Pomieszczenia wymienione w § l mogą być wynajmowane od poniedziałku do piątku do godziny 21.00, 
w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W przypadku organizacji turniejów sportowych oraz 
wydarzeń rekreacyjno-kulturalnych możliwy jest wynajem obiektów w weekendy w godz. 8.00- 19.00. 

§ 5. Korzystanie z obiektów odbywa się odpłatnie z zastrzeżeniem § 7, na podstawie cennika stanowiącego 
załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XXXIII/258/2017 z dnia 291istopada 2017r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu i użytkowania pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica. 

§ 6. Organizacja zajęć treningowo-sportowych na terenie obiektów, odbywać się będzie wg grafików 
opracowanych przez Dyrektora danej szkoły na podstawie zapotrzebowania Organizacji wynikających z jej planu 

( szkolenia po rozpatrzeniu możliwości teclmiczno-organizacyjnych. 

§ 7. l . Prawo do nieodpłatnego korzystania z obiektów sportowych posiadają następujące podmioty z terenu 
Gminy i Miasta Drzewica, zwane dalej Organizacjami: 

l) kluby sportowe z terenu Gminy i Miasta Drzewica-maksymalnie 2 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe; 

2) organizacje zrzeszone w związkach należących do Komitetu Paraolimpijskiego - maksymalnie 2 razy 
w tygodniu po 2 godziny zegarowe; 

3) organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów - maksymalnie 2 razy w tygodniu po 1 godziny 
zegarowe; 

4) uczniowskie kluby sportowe działające na rzecz uczniów danej szkoły zrzeszonych w uczniowskich klubach 
sportowych; 

5) drużyny ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Drzewica - maksymalnie 1 raz w tygodniu po 
2 godziny zegarowe. 

2. Za zajęcia przekraczające normy czasowe określone w ust. l pkt 1-5. Organizacja zobowiązana jest ponieść 
koszt w wysokości 50% stawki określonej w Cenniku opłat (załącznik nr 2 do uchwały) za każdą rozpoczętą 
godzinę korzystania z pomieszczeń w placówkach oświatowych. 
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3. W przypadku, gdy w danym klubie funkcjonuje więcej niż jedna grupa, każda z nich ma prawo 
do bezpłatnego korzystania wg zapisów ust. l pkt l 

§ 8. l. W przypadku organizacji zawodów sportowych i imprez ważnych dla promocji Gminy i Miasta 
Drzewica szkoła/przedszkole będzie udostępniać bezpłatnie bazę sportową, otrzymując wcześniej akceptację 

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy. 

2. Organizacja zajęć treningowo-sportowych w dni ustawowo wolne od pracy odbywa się odpłatnie wg 
cennika, o którym mowa w § 5 regulaminu. 

3. Korzystanie z bazy sportowej na organizację biletowanych imprez sportowych odbywa się wg cennika, 
o którym mowa w § 5 regulaminu. 

§ 9. Organizacje spoza Gminy i Miasta Drzewica korzystają z bazy sportowej odpłatnie. 

§ 10. Organizacje pobierające odpłatność (czesne) od uczestników zajęć korzystają z obiektów sportowych 
odpłatnie, wg cennika, o którym mowa w § 5 regulaminu. 

§ 11. Organizacje zobowiązane są do przedstawienia listy zawodników i osób korzystających z obiektów 
i zrzeszonych w klubach bądź klasach sportowych. 

§ 12. Dane do opracowania tenninarza kwartalnego zajęć sportowo - treningowych (ilość zawodników, czas 
treningu i dyscyplina oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zajęć) muszą być dostarczone 
danej szkole przez Organizację do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. 

( § 13. Szkoła posiada bezwzględne prawo odwołania zajęć odpłatnych i nieodpłatnych oraz odpłatnych 
w przypadku zamówień na: 

l) organizację imprez szkolnych wynikających ze statutowej działalności danej szkoły (np. rozpoczęcie roku 
szkolnego, egzaminy); 

2) organizację zawodów lokalnych i wojewódzkich; 

3) organizację zawodów ogólnopolskich; 

4) organizację zawodów międzynarodowych; 

5) organizację na obiekcie zgrupowań Kadry Narodowej; 

6) organizację zajęć wynikających z programów i zadań rządowych i samorządowych. 

§ 14. Organizacje, które korzystają nieodpłatnie z bazy sportowej, a nie odwołały swoich zajęć w fonnie 
pisemnej będą obciążone kosztami wg cennika, o którym mowa w § 5 regulaminu. 

§ 15. Osoby prowadzące zajęcia, jak i uczestnicy zajęć, zobowiązani są do ścisłego przestrzegania czasowego 
harmonogramu zajęć. 

§ 16. Osoba przeprowadzająca trening lub zajęcia po raz pierwszy na obiektach sportowych danej szkoły 
( bezwarunkowo musi potwierdzić zapoznanie się z treścią regulaminu użytkowania obiektu (w fonnie pisemnej). 

§ 17. Szkoła może użyczyć ( nieodpłatnie) lokal na imprezy rekreacyjno - sportowe oraz altystyczne 
organizowane przez uczniów szkoły, Radę Rodziców, pracowników szkoły oraz osoby reprezentujące instytucje 
współpracujące ze szkołą po złożeniu wniosku do dyrektora. 

§ 18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu 
szkoły. 

§ 19. Dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest na piśmie poinformować Burmistrza Gminy i Miasta 
w Drzewicy z 7-dniowym wyprzedzeniem o planowanym udostępnieniu pomieszczeń na szkolenia, uroczystości 
lub inne imprezy środowiskowe. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/258/20 17 

Rady Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

Cennik opłat za korzystanie z pomieszczeń w placówkach oświatO\vych 

§ l. Określa się opłaty za korzystanie z pomieszczeń w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Drzewica. 

stawka za korz stanie z pomieszczeń w PLN 

Nazwa placówki 
hala sportowal 

sala sala inne stołówka 
Nocleg grup 

L. p. 
oświatowej 

sala siłownia* 
dydaktyczna komputerowa 

świetlica 
pomieszczenia i kuchnia 

zorganizo-wanych 
gimnastyczna (od osoby) 

stawka godzinowa stawka dzienna 
Szkoła Podstawowa im. 

l. Polskich Olimpijczyków 40,- 7-
' 

20,- 25,- 40,- 15,- 400,- l 0,-
w Drzewicy 
Szkoła Podstawowa 

2. im. Mikołaja Kopernika 30,- 7,- 20,- 25,- 40,- 15,- 350,- 10,-
w Radzieach Du~_ch 

3. 
Szkoła Podstawowa 

30,- 15,- 25,- 40,- 15,- 350,- 10,-w Brzustowcu** -
Szkoła Podstawowa 

4. im. Stefana Żeromskiego - - 15,- 25,- - 15,- 350,- 10,-
w Dornasznie 

5. 
Szkoła Podstawowa 

15,- 25,- 15,- 10,-w Idzikawieach 
- - - -

Przedszkole 
6. Samorządowe - - 15,- 25,- 40,- 15,- 400,- 10,-

w Drzewicy 
- --·--

*możliwy zakup abonamentu miesięcznego w cenie 60,- zł dla l osoby, który uprawnia do 3 wejść w tygodniu po l ,5 godz. 
~ 

**dotyczy również szkół filialnych w Jelni i Krzczonowie. 
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