Zarządzenie Nr 112/15
Burmistrza Trzcianki
z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia zasad udostępniania, stawek czynszu
za udostępnianie elementów kompleksu sportowego oraz zasad
udostępniania
centrum
wędkarstwa,
turystyki
wodnej
i ratownictwa wodnego, położonych przy ul. Piotra Skargi 56
w Trzciance
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Zarządzenie określa zasady udostępniania oraz stawki czynszu
za udostępnianie elementów kompleksu sportowego, zwanego dalej kompleksem
sportowym oraz zasady udostępniania centrum wędkarstwa, turystyki wodnej
i ratownictwa wodnego, zwanego dalej centrum wodnym, położonych przy
ul. Piotra Skargi 56 w Trzciance, stanowiących własność gminy Trzcianka.
§ 2. Kompleks sportowy obejmuje:
1) boisko trawiaste główne;
2) boisko treningowe;
3) stadion miejski (boisko trawiaste główne, trybuny, bieżnia);
4) siłownię z zapleczem sanitarnym i szatniowym.
§ 3. Z kompleksu sportowego mogą korzystać:
1) organizacje pozarządowe, w tym głównie kluby i stowarzyszenia sportowe;
2) jednostki organizacyjne gminy;
3) firmy i instytucje;

4) pełnoletnie osoby fizyczne organizujące zajęcia lub imprezy o charakterze
sportowo-rekreacyjnym.
§ 4. 1. Ustala się następujące stawki czynszu netto za udostępnianie
elementów kompleksu sportowego:
1) 100,00 zł – boisko trawiaste główne – stawka za 1 h;
2) 80,00 zł – boisko treningowe – stawka za 1 h;
3) 150,00 zł – stadion miejski (organizacja meczy piłki nożnej i innych
imprez) - stawka za 1 h;
4) 80,00 zł – siłownia z zapleczem sanitarnym i szatniami – stawka za 1 h;
5) 60,00 zł – szatnie z zapleczem sanitarnym – stawka mecz/trening.
2. Odpłatne korzystanie z elementów kompleksu sportowego odbywa się
w oparciu o zawartą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
3. Z czynszu wymienionego w ust. 1, zwalnia się:
1) zorganizowane i nadzorowane przez opiekuna grupy dzieci i uczniów
oddziałów

przedszkolnych,

szkół

podstawowych

i

gimnazjów

prowadzonych przez gminę;
2) organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające
w celu osiągnięcia zysku, z którymi w danym roku kalendarzowym gmina
Trzcianka podpisała umowę na realizację zadania własnego gminy w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
3) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod
patronatem Burmistrza Trzcianki;
4) organizatorów imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych
z Burmistrzem Trzcianki;
5) organizacje osób niepełnosprawnych.

4. Nieodpłatne korzystanie z elementów kompleksu sportowego, o którym
mowa w ust. 3, następuje za zgodą Burmistrza Trzcianki na wniosek organizatora,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. W przypadku organizowania na terenie gminy Trzcianka obozów
i zgrupowań sportowych, istnieje możliwość negocjacji cen, określonych
w ust. 1.
§ 5. 1. Centrum wodne jest ogólnodostępne i nieodpłatne do 31 grudnia
2019 r.
2. Do dnia określonego w ust. 1, w centrum wodnym nie może być
prowadzona żadna działalność mająca charakter zarobkowy.
3. Pomieszczenia centrum wodnego przeznaczone są przede wszystkim do:
1) przechowywania sprzętu wodnego, m.in. kajaków, łodzi, motorówek,
osprzętu wodnego oraz narzędzi szkutniczych,
2) przechowywania sprzętu ratowniczego zapewniającego bezpieczeństwo
osób przebywających na obszarach wodnych.
§ 6. 1. Udostępnienie powierzchni uzależnione jest od posiadanej wolnej
powierzchni w budynku centrum wodnego
2. Udostępnienie powierzchni w centrum wodnym następuje za zgodą
Burmistrza Trzcianki na podstawie złożonego do Urzędu Miejskiego Trzcianki
wniosku, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz wymaga
podpisania umowy na nieodpłatne udostępnienie powierzchni w centrum
wodnym, zwanej dalej umową, której wzór określa załącznik nr 4.
3. Umowa może być zawarta maksymalnie na jeden rok kalendarzowy.

4. Co roku będzie dokonywany nabór na korzystających z centrum
wodnego. Wniosek w tej sprawie należy składać w ostatecznym terminie do
30 listopada każdego roku.
5. Wyboru korzystających z powierzchni centrum wodnego na następny
rok, dokonywać będzie komisja powołana przez Burmistrza Trzcianki.
6. Burmistrz Trzcianki może odmówić podpisania umowy w przypadku,
gdy umowa zawarta z wnioskodawcą w ostatnim okresie, została rozwiązana
w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.
§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 70/15 Burmistrza Trzcianki z dnia
13 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania, stawek czynszu
za najem elementów kompleksu sportowego oraz zasad udostępniania centrum
wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego, położonych przy ul. Piotra
Skargi 56 w Trzciance.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu
Promocji, Kultury i Sportu.
§ 9. 1. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Postanowienia § 6 ust. 4 i 5 mają zastosowanie do umów zawartych
od dnia 1 stycznia 2016 .

załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 112/15
Burmistrza Trzcianki
z dnia 9 czerwca 2015 r.

UMOWA Nr RPK/...../OSiR
zawarta w dniu..........................................w Trzciance pomiędzy:


Gminą Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, NIP 763-00-16-650, reprezentowaną przez:

….........................................................., zwaną w dalszej części umowy „Udostępniającym”,
a


…......................................................................................................................................

reprezentowanym przez ….....................................................................................................,
zwanym w dalszym ciągu umowy „Korzystającym”,
o następującej treści:
§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie obiektu sportowego: …................................
zwanego dalej obiektem, położonego w Trzciance przy ul. Piotra Skargi 56, w celu
…...........................................
§ 2.
1. Obiekt zostanie udostępniony wraz z wyposażeniem i może być użytkowany przez
Korzystającego zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującym Regulaminem obiektu.
2. Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki
powstałe podczas korzystania z obiektu, jak również za rzeczy zaginione oraz rzeczy i sprzęt
pozostawiony w miejscach ogólnodostępnych.
3. Korzystający zobowiązany jest do zagwarantowania porządku i bezpieczeństwa podczas
korzystania z obiektu.
4. Korzystający ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie korzystania z obiektu
i zobowiązany jest do ich pokrycia.
§ 3.
Korzystający będzie korzystał z obiektu w terminie: …............................................................. ,
w godzinach …........................................

§ 4.
1. Wskutek nadzwyczajnych okoliczności nieznanych w dniu zawarcia niniejszej umowy (np.
awaria ogrzewania, oświetlenia, wody) Udostępniający może rozwiązać niniejszą umowę,
względnie nastąpi przesunięcie terminu udostępnienia obiektu, po uprzednim
zawiadomieniu Korzystającego.
2. Korzystający nie ma prawa z tego tytułu żądać odszkodowania.
§ 5.
1. Korzystający zobowiązany jest do zapłaty Udostępniającemu za korzystanie z obiektu kwotę
…................................... (słownie: …………………….).
2. Korzystający na postawie faktury pokryje koszty udostępnienia w terminie: ………………
3. Korzystający zobowiązuje się do dokonania płatności przelewem, na konto bankowe gminy
Trzcianka nr …................................................................................................................
4. Za niedotrzymanie terminu płatności Udostępniający naliczać będzie odsetki ustawowe od
niezapłaconej kwoty.
§ 6.
W przypadku niedotrzymania przez Korzystającego któregokolwiek z warunków niniejszej
umowy, jej rozwiązanie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.
§ 7.
Odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są:
1) ze strony Udostępniającego: ….................................., telefon ….....................,
2) ze strony Korzystającego: …..................................., telefon ….......................
§ 8.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieregulowanych postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

KORZYSTAJĄCY:

UDOSTEPNIAJĄCY:

....................................................

................................................

załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 112/15
Burmistrza Trzcianki
z dnia 9 czerwca 2015 r.

…............................................

….............................................

…............................................

(miejscowość, data)

…............................................
(dane wnioskodawcy)
Urząd Miejski Trzcianki
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
WNIOSEK O NIEODPŁATNE KORZYSTANIE Z:
BOISKA TRAWIASTEGO GŁÓWNEGO*, BOISKA TRENINGOWEGO*, STADIONU
MIEJSKIEGO*, SIŁOWNI Z ZAPLECZEM SANITARNYM I SZATNIOWYM*, SZATNI
Z ZAPLECZEM SANITARNYM*
1. Cel:
….................................................................................................................................................
2. Termin i godziny / ew. wg załączonego harmonogramu
…...................................................................................................................................................
3. Przewidywana liczba uczestników:
…..................................................................................................................................................
4. Osoba/y odpowiedzialna/e:, nr telefonu:
…...................................................................................................................................................
…....................................................................
(czytelny podpis osoby składającej wniosek)
* Niepotrzebne skreślić

DECYZJA BURMISTRZA TRZCIANKI
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne korzystanie z wnioskowanego obiektu
sportowego.
…............................................................
(podpis i pieczęć Burmistrza Trzcianki)

załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 112/15
Burmistrza Trzcianki
z dnia 9 czerwca 2015 r.

…............................................

….............................................

…............................................

(miejscowość, data)

…............................................
(dane wnioskodawcy)
Urząd Miejski Trzcianki
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka
WNIOSEK O NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI W CENTRUM
WĘDKARSTWA, TURYSTYKI WODNEJ I RATOWNICTWA WODNEGO
1. Wnioskowana powierzchnia (w m²) ……………………………………………………….
2. Cel:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
3. Termin udostępnienia:
….................................................................................................................................................
4. Osoba/y odpowiedzialna/e:, nr telefonu:
…...................................................................................................................................................
…....................................................................
(czytelny podpis osoby składającej wniosek)

DECYZJA BURMISTRZA TRZCIANKI
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne udostępnienie wnioskowanego obiektu
…............................................................
(podpis i pieczęć Burmistrza Trzcianki)

załącznik nr 4
do zarządzenia Nr 112/15
Burmistrza Trzcianki
z dnia 9 czerwca 2015 r.

UMOWA
O NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE POWIERZCHNI W CENTRUM WĘDKARSTWA,
TURYSTYKI WODNEJ I RATOWNICTWA WODNEGO
zawarta w dniu …………………. w Trzciance pomiędzy:


Gminą Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka, reprezentowaną przez:
…………………………………………………, zwaną dalej „Udostępniającym”:
a



……………………………………………………………… reprezentowanym przez:
…………………………………………………….., zwanego dalej „Korzystającym”,

o następującej treści:

§ 1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest nieodpłatne udostępnienie powierzchni ………..m²
w centrum wędkarstwa, turystyki wodnej i ratownictwa wodnego, położonego przy ul. Piotra
Skargi 56, na działce Nr 130/2, zwane dalej pomieszczeniem.

§ 2.
1. Umowa zawarta zostaje na okres od ………………………. do ……………………….
2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za 1-mięsięcznym okresem
wypowiedzenia.
§ 3.
1. Pomieszczenie
wykorzystywane
będzie
do
przechowywania
…………………………………….., należącego do Korzystającego.
2. Stan techniczny pomieszczenia jest znany Korzystającemu.
3. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ oraz
utrzymania porządku w pomieszczeniu.

§ 4.
1. Korzystający może na własny koszt dokonywać drobnych prac remontowych
w przedmiocie umowy, po wcześniejszym przedłożeniu zakresu robót i akceptacji
Udostępniającego.
2. Korzystający zobowiązuje się dostarczyć w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,
Udostępniającemu - Referat Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki,
komplet kluczy do udostępnionych pomieszczeń., celem dokonywania kontroli
przestrzegania niniejszej umowy oraz usuwania awarii.
3. Korzystający zobowiązuje się, że w przedmiocie umowy nie będzie prowadzić żadnej
działalności, mającej charakter zarobkowy.
4. Udostępniający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli przestrzegania niniejszej
umowy.
5. Po wygaśnięciu umowy Korzystający jest zobowiązany zwrócić Udostępniającemu
przedmiot umowy w stanie niepogorszonym, nie ponosi jednak odpowiedzialności za
zużycie, będące skutkiem prawidłowego używania.
6. W przypadku wystąpienia szkód, Korzystający zobowiązany jest do ich naprawienia na
własny koszt.
7. Korzystający nie może oddać w całości ani w części przedmiotu udostępnienia osobie
trzeciej do bezpłatnego używania albo podnajmu.
§ 5.
Udostępniający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w przedmiocie
udostępnienia.
§ 6.
W przypadku naruszenia przez Korzystającego jakiegokolwiek postanowienia umowy,
Udostępniający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, a Korzystający
zobowiązany jest do natychmiastowego wydania przedmiotu udostępnienia.

§ 7.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

KORZYSTAJĄCY

UDOSTĘPNIAJĄCY

……………………..

………………………

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 112/15 Burmistrza Trzcianki z dnia 9 czerwca
2015 r. w sprawie określenia zasad udostępniania, stawek czynszu
za udostępnianie elementów kompleksu sportowego oraz zasad
udostępniania
centrum
wędkarstwa,
turystyki
wodnej
i ratownictwa wodnego, położonych przy ul. Piotra Skargi 56
w Trzciance

Przedmiotowe zarządzenie jest w treści tożsame z uchylanym
zarządzeniem. Jedyna zmiana polega na zastąpieniu wyrazów „Wynajmujący”,
„wynajmowanie” i „najem” wyrazami „Udostępniający” i „udostępnianie”.
Powyższa zmiana jest konieczna celem dostosowania postanowień
przedmiotowego zarządzenia do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

