Zarządzenie Nr 0050.SOKS. 237 .2015
Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie: zasad udostępniania i korzystania z obiektów sportowych Miasta Ustka oraz
zasad koordynacji i współpracy pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a
placówkami oświatowymi.

na podstawie: art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2015r., poz. 1515)
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam zasady udostępniania i korzystania z obiektów sportowych Miasta Ustka oraz
zasady koordynacji i współpracy pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a placówkami oświatowymi, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji
i Dyrektorom publicznych placówek oświatowych Miasta Ustka.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Ustka
/-/ Jacek Graczyk

Załącznik do Zarządzenia
Nr 0050.SOKS. 237 . 2015
Burmistrza Miasta Ustka
z dnia 3 grudnia 2015r.

Zasady udostępniania i korzystania
z obiektów sportowych Miasta Ustka
I Założenia ogólne
1. W skład komunalnej bazy sportowej wchodzą następujące obiekty:
 Zespół obiektów sportowo-rekreacyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Grunwaldzkiej 35,
 Stadion piłkarski przy ul. Sportowej 17,
 Zespół obiektów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 1, przy ul. Darłowskiej 18,
 Zespół obiektów sportowych Szkoły Podstawowej Nr 2, przy ul. Jagiellońskiej 1,
 Zespół sal gimnastycznych Gimnazjum przy ul. Wróblewskiego 7.
2. Udostępnianiem bazy sportowej zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji w porozumieniu
z Dyrektorami miejskich placówek oświatowych.
3. Osoby fizyczne i prawne mogą korzystać z obiektów sportowych z uwzględnieniem
i respektowaniem zasad zawartych w regulaminach poszczególnych obiektów.
4. Podmiot wynajmujący obiekt korzysta z niego na własne ryzyko i odpowiedzialność. Pod miot udostępniający obiekt nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń
i następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Osoby korzystające z obiektu powinny posiadać aktualne ubezpieczenie NNW.

II.

Zasady korzystania z obiektów:

Z obiektów sportowych korzystać mogą osoby fizyczne i prawne z zachowaniem następującej hierarchii:
W dni powszednie od poniedziałku do piątku
1.
Dzieci i młodzież w zorganizowanych grupach ćwiczebnych pod opieką nauczyciela, realizująca obowiązkowy program wychowania fizycznego w danej szkole,
2.
Dzieci i młodzież w zorganizowanych grupach ćwiczebnych pod opieką nauczyciela, realizująca program dodatkowych zajęć sportowych z zakresu wychowania fizycznego i sportu, który
przygotowuje do rozgrywek szkolnych i reprezentowania miasta na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim w dyscyplinach sportowych będących specjalizacją danej szkoły,
3.
Dzieci i młodzież z terenu Miasta w zorganizowanych grupach ćwiczebnych pod opieką
nauczyciela z innych szkół lub placówek oświatowo-wychowawczych.(np. przedszkola, placówki
niepubliczne, MOS),
4.
Stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe o profilu działania uznanym przez samorząd za priorytetowy, realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, które otrzymały dota cję samorządową na ten cel z budżetu miasta,
5.
Grupy rodzin, rodzice z dziećmi w trybie indywidualnym w ramach realizacji polityki pro rodzinnej samorządu. Pierwszeństwo w omawianym przypadku mają rodziny wielodzietne,

6. Podmioty, instytucje, osoby indywidualne na zasadach komercyjnych, odpłatnych ustalonych przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji
7. Beneficjenci opisani w przypadkach pkt 1-5 korzystają z obiektów sportowych na zasadach bezpłatnych.
W soboty i niedziele:
1.
Animatorzy, trenerzy lub nauczyciele, którzy są organizatorami sportowych imprez masowych dla mieszkańców w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz imprezy cykliczne, wynikające z
przyjętego i zatwierdzonego kalendarza imprez miejskich,
2.
Stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe o profilu działania uznanym przez samo rząd za priorytetowy, realizujące zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, które otrzymały dotację samorządową na ten cel z budżetu miasta,
3.
Grupy rodzin, rodzice z dziećmi w trybie indywidualnym w ramach realizacji polityki proro dzinnej samorządu. Pierwszeństwo w omawianym przypadku mają rodziny wielodzietne,
4.
Podmioty, instytucje, osoby indywidualne na zasadach komercyjnych, odpłatnych ustalonych
przez każdy podmiot udostępniający obiekt.
5. Beneficjenci opisani w przypadkach pkt 1-3 korzystają z obiektów sportowych na zasadach bezpłatnych.

III.

Zasady Koordynacji i współpracy pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
a placówkami oświatowymi.

1.

Udostępnianiem obiektów sportowych zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2.

Dyrektorzy placówek oświatowych przekażą do OSiR grafiki dotychczasowego obłożenia przyszkolnej bazy sportowej w terminie do 15 września każdego roku.

3.

Upoważniony pracownik OSiR, dokonuje rezerwacji godzinowych na obiektach sportowych,
zgodnie z przyjętymi wnioskami, informując o tym placówkę oświatową, na terenie której znajduje się obiekt sportowy, w celu zapewnienia obsługi obiektów w tym czasie.

4.

W okresie wakacyjnym wynajem obiektów przyszkolnej bazy sportowej prowadzony jest przez
bezpośredniego zarządcę tj. Dyrektora placówki oświatowej.

5.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji podpisze stosowne porozumienie z Dyrektorami placówek oświatowych w sprawie określenia szczegółowych zasad wynajmowania, płatności oraz
odpowiedzialności za powierzone mienie. Porozumienie to pozostawać będzie w zgodzie z
zasadami, na których Dyrektorzy placówek oświatowych otrzymali podległe im obiekty w
zarząd.

6.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji poda do publicznej wiadomości zasady udostępniania
i korzystania z obiektów sportowych w sposób zwyczajowo przyjęty publikując informację
m.in. na stronie internetowej miasta, stronie internetowej OSIR, wysyłając informację drogą
elektroniczną do podmiotów zewnętrznych zainteresowanych wynajęciem obiektów lub w innej
stosownej formie.

