
Zarządzenie Nr 4/2017 
 

z dnia 10.08.2017  
 
 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania i podnajmu hali sportowej 
w Stróży oraz ustalenia wysokości opłat za podnajem hali sportowej, którego 
Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu 
 
PODSTAWA PRAWNA  
Na podstawie art. 27 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
oraz na podstawie § 16 statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pcimiu 
nadanego uchwałą nr XXVII/207/08 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2008 roku 
 
 

§ 1 
 
Wprowadza się regulamin korzystania i podnajmu hali sportowej w Stróży 
obowiązujący wszystkich korzystających z obiektu Hali Sportowej stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 2 
 
Wprowadza się cennik podnajmu Hali Sportowej stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 3 
 

1. Z opłaty określonej w załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia mogą zostać 
zwolnieni w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci i młodzież szkolna 
trenująca w Klubach Sportowych z terenu Gminy Pcim, na pisemny wniosek wraz 
z uzasadnieniem. 

2. Wniosek taki jest każdorazowo niezwłocznie rozpatrywany przez Dyrektora 
GOKiS Pcim, a informacja o ewentualnym zwolnieniu z opłaty przekazywana do 
Wnioskodawcy. 

3. W przypadku podnajmu hali sportowej na potrzeby organizacji turnieju, 
konkursu, bądź innego wydarzenia sportowego przez podmioty bądź osoby 
fizyczne, które mają już zawartą umowę na podnajem na okres dłuższy niż 6 
miesięcy, istnieje możliwość pomniejszenia, bądź zwolnienia z opłaty za 
podnajem przewidzianej w cenniku z tego tytułu. 

4. Decyzję dotyczącą pomniejszenia, bądź zwolnienia z opłaty podejmuje Dyrektor 
GOKiS, a informacja taka jest przekazywana do wnioskodawcy. 

5. Podmioty mające udokumentowany okres podnajmu hali sportowej 
przekraczający łączny okres 10 miesięcy, mogą ubiegać się o pomniejszenie 
opłaty za korzystanie z hali sportowej o 10% miesięcznie w kolejnych okresach, 
na które zostaną zawarte umowy. 

6. Opłata, o której mowa w pkt. 3 i 5 pomniejszana jest na podstawie pisemnego 
wniosku podnajmującego i każdorazowo naliczana od opłaty podstawowej 
przewidzianej w cenniku. 

7. W okresie ferii i wakacji w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach między 
8.00 a 14.00 oraz w pozostałe soboty  w trakcie roku w godzinach między 8.00 a 
14.00, wszystkie opłaty za podnajem hali sportowej zostają pomniejszone 
odpowiednio zgodnie z cennikiem. 

8. Opłaty o których mowa w pkt. 7 dotyczą podmiotów, które zawrą umową najmu 
do 31 stycznia 2018 r. 



9. Opłaty wymienione w pkt. 7 dotyczą organizacji tylko i wyłącznie zajęć 
sportowych z wyłączeniem organizacji wydarzeń sportowych wymienionych w 
pkt. 3 jak i wszystkich pozostałych, w tym pozasportowych. 

10. Opłaty wymienione w pkt. 7 nie podlegają dalszym pomniejszeniom, a 
wszelkie wnioski w tym zakresie nie będą rozpatrywane. 

 

§ 4 
 

Traci moc zarządzenie nr 1/2017 w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania 
i najmu hali sportowej w Stróży oraz ustalenia wysokości opłat za podnajem hali 
sportowej, której Administratorem jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pcimiu. 
 

§ 5 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2017 roku. 

 
 

Dyrektor GOKiS Pcim 
mgr Michał Hodurek 

 
 


