
UCHWAŁA NR XXXVII/274/2022 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole 
Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej 
im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach zwany dalej „Regulaminem”, w brzmieniu określonym w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



Załącznik nr 1  

do uchwały nr XXXVII/274/2022 

Rady Gminy Gizałki 

z dnia 14 lipca 2022 r. 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ORLIK 2012” PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OJCA ŚW. JANA PAWŁA II W GIZAŁKACH 

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012”. 

§ 2. Właścicielem kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana 

Pawła II w Gizałkach zwanej w dalszej części Regulaminu „Orlikiem” jest Gmina Gizałki. 

§ 3. Zarządcą kompleksu sportowego „Orlik 2012” jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. 

Jana Pawła II w Gizałkach. 

§ 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Orliku, należy przez to rozumieć kompleks sportowy 

obejmujący boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. 

§ 5. Orlik jest obiektem ogólnodostępnym, służącym do przeprowadzania zajęć programowych 

wychowania fizycznego, treningów, zajęć sportowych, zawodów sportowych, rozgrywek, a także 

organizacji imprez sportowych. 

§ 6. Korzystający z Orlika są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnie przyjętych 

przepisów porządku publicznego i zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do uwag animatora sportu.  

§ 7. Orlik udostępniany jest w pierwszej kolejności na realizację zajęć programowych z wychowania 

fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Gizałki.  

§ 8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na Orliku wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.  

§ 9. Orlik jest czynny zgodnie z harmonogramem pracy animatora sportu.  

§ 10. Korzystanie z Orlika jest bezpłatne. 

§ 11. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z Orlika u animatora sportu, który ustala 

harmonogram imprez oraz treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie Orlika. 

§ 12. Warunkiem korzystania z Orlika jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. 

§ 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników korzystających z Orlika zgodnie z jego 

przeznaczeniem zabrania się: 

1. Używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców. 

2. Wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, 

motorower, deskorolka, hulajnoga, rolki, itp.  

3. Niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska. 

4. Wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe. 

5. Palenia tytoniu, żucia gumy, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków 

odurzających.  

6. Zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych. 



7. Przeszkadzania w zajęciach lub grze. 

8. Zakłócania porządku i używania wulgarnych słów. 

9. Wprowadzania zwierząt. 

10. Korzystania z Orlika bez zgody animatora sportu. 

11. Przebywania i korzystania z Orlika poza godzinami otwarcia. 

§ 14. Animator sportu jest upoważniony do odmowy wstępu, przerwania zajęć i wezwania 

do opuszczenia Orlika przez użytkowników w przypadku: 

1. Niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Zachowania wskazującego na spożycie alkoholu oraz środków odurzających. 

3. Niesprzyjających warunków atmosferycznych. 

§ 15. Osoby korzystające z Orlika mogą korzystać z pomieszczeń szatni i toalet w porozumieniu 

z animatorem sportu.  

§ 16. Wyposażenia i sprzęt sportowy znajdujący się w obiekcie należy użytkować zgodnie 

z przeznaczeniem. 

§ 17. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z Orlika decyduje animator 

sportu.  

§ 18. Uwagi dotyczące funkcjonowania Orlika można zgłaszać do Zarządcy Orlika. 



 
Uzasadnienie 

do uchwały XXXVII/274/2022 
Rady Gminy Gizałki 
z dnia 14 lipca 2022 r. 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole 
Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach 

 

Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad 
i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. Z kolei art. 41 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że 
akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały. Regulamin określa zasady postępowania 
i organizacji zajęć przeprowadzanych na terenie kompleksu sportowego „Orlik 2012” przy Szkole 
Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach, co pozwoli na sprawniejsze zarządzenie obiektem. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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